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FÖRORD
Konst handlar inte sällan om att utmana gränser. Men då handlar det mindre ofta 
om de fysiska gränserna mellan olika länder. Barriärerna vid landsgränserna är 
fortfarande många. Det kan handla om olika språk, nationella nätverk, skatteregler 
och nationell kulturpolitik. 

I denna tredje rapport från Øresundsinstituttet om dansk-svenskt kultursamarbete 
tittar vi på rörligheten mellan länderna ur olika perspektiv: personal som rör sig över 
gränsen, publik över gränsen och gemensamma dansk-svenska projekt. Dessutom 
granskar vi de gränshinder som kan försvåra ett kulturutbyte mellan länderna.

Vi har studerat såväl det dansk-svenska kulturutbytet över Öresund som utbytet 
mellan huvudstäderna Köpenhamn och Stockholm. Vi har då noterat att utbytet 
Ibland har snarare har ett skandinaviskt eller nordiskt perspektiv.

Att samarbeta över landsgränserna kan handla om allt från att nå en större publik 
eller få tillgång till fler kulturarbetare till att nå samverkansvinster, utbyta erfaren-
heter och knyta nya kontakter.

Det verkar lättare att få personalen att röra sig mellan länderna än att få publiken 
att besöka kulturevenemang i grannlandet. Men även när det gäller de anställda 
inom kultursektorn är utbytet mellan Danmark och Sverige relativt begränsat. Till 
viss del handlar det om avstånd och där har aktörerna i dansk-svenska Öresunds-
regionen bättre förutsättningar än aktörerna i övriga delar av Danmark och Sverige. 
Men det handlar också om skilda förutsättningar för olika yrkesgrupper. Språkbar-
riären är till exempel lättare att hantera bakom kameran än framför den. 

Ovan beskrivna mönster kan dock förändras i en framtid där till exempel digitala 
föreställningar har lättare att nå en publik på distans – under förutsättning att 
upphovsrätten över gränsen hanteras på ett konstruktivt sätt. På samma sätt kan 
ett klimatperspektiv ge en ökad fokus på att olika ensembler fysiskt rör sig inom 
tågavstånd och inte inom flygavstånd.

Arbetet med denna analys har gett oss en bild av att intresset för ett utökat dansk-
svenskt eller nordiskt kulturutbyte har ökat och att vi kommer att se nya exempel 
på utbyte och samarbeten under kommande år. Nu kommer resultaten av de tre 
publicerade kulturanalyserna att bli underlag till ett fortsatt arbete i projektets 
sounding board som kommer att medverka till kunskapsspridning och debatt.

Malmö, 24 mars 2022
Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
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Del III: Personal på tvärs  ............................................  70

Intervju: Skånes Dansteater  ..........................................  84

Intervju: Miso Film  .........................................................  86

Intervju: Filmproducent Carl Moberg  .............................  90

Enkätundersökning   ....................................................  96

Lista över kulturinstitutioner och aktörer  .................  106

Om rapporten  ...........................................................  118

INNEHÅLL

DANSK-SVENSKT 
KULTURPROJEKT

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

I detta kulturprojekt har Øresundsinstituttet, 
med medel från Svensk-danska kulturfon-
den och Region Skåne samt egen perso-
nalinsats, gjort tre rapporter som behandlar 
kulturskillnader och -likheter mellan Sverige 
och Danmark, samarbete över gränsen, 
publikutbyte och marknadsföring samt 
personalutväxling och gränshinder inom 
kultursektorn. Läs de andra rapporterna här:



6 7

I KORTHET

ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022 ØRESUNDSINSTITUTTET – XXX • Månad 2021

LOUISIANA. Mange svenskere 
kender Louisiana og de svenske 
gæster står for cirka 18 procent af de 
besøgende på kunstmuseet. ”Det er 
en del af vores DNA at have mange 
svenske gæster”, siger Thomas 
Bendix, kommunikations- og mar-
ketingschef for Louisiana. Men der 
er ikke mange steder, som satser så 
meget på at tiltrække besøgende fra 
den anden side af Øresund. Læs om 
publikum på tværs på side 18-23.

”Sådan som projektet har udviklet sig indtil videre, så 
er det meget tydeligt, at der er et stort udviklingspo-
tentiale, som vi bliver nødt til 
at forfølge”, siger RASMUS 
SCHRØDER musikredaktør 
på Kulturværftet om deres 
musiksamarbejde med aktører 
i Helsingborg, Skåne og på 
Sjælland bl.a. om musiktalent-
konkurrencen Popkorn Nordic. 
Læs interview på side 56-65.

PERSONALE
Der er en stor udveksling af specialister inden for 
kultur mellem Danmark og Sverige, eksempelvis 
instruktører, producenter, koreografer, fotografer 
og ledere. Men ifølge statistik for grænsependling 
er der relativt få grænsependlere i kulturbranchen. 
Tal fra STAR viser, at der i 2019 kun var 343 svenske 
grænsependlere, som arbejdede i Danmark. Læs om 
personale på tværs på side 70-83.

eksempler på dansk-svensk og 
nordisk kultursamarbejde: bl.a. 
projekter, kompetenceudveksling, 
vidensdeling og samproduktion. 
Læs om samarbejde på side 36-55.

”Som nationalscene er det vores op-
gave både at være aktive i vores eget 
land og at måle os med de bedste i 
verden, at hele tiden være en del af 
det der sker. Den nordiske udveksling 
og samarbejde er en viktig del af 
det.” siger Maria Groop Russel, adm. 
direktør for Dramaten i Stockholm. 
Læs interview på side 26-29. 

FILM OVER GRÆNSEN. I filmbranchen er der 
mange eksempler på samproduktioner. Læs inter-
view med Miso Film og Carl Moberg på side 86-95.

40

Scene

KULTURAKTÖRER SAMARBETAR 
GÄRNA, MEN MARKNADSFÖR SIG 
SÄLLAN ÖVER GRÄNSEN
Nio av tio kulturaktörer i enkätundersökningen som gjorts till denna kulturana-
lys har ett samarbete med aktörer i andra länder – ofta i Danmark eller Sverige. 
Det gäller bland annat samproduktion, utbyte av erfarenheter och gemensamma 
projekt av olika slag. Att anlita personal, frilansare och konsulter mellan länder-
na är också vanligt, även om strömmen av regelbundna gränspendlare inte är så 
stor. Däremot verkar publiken inte ha hittat över den dansk-svenska gränsen i så 
stor utsträckning.

Konst och kultur handlar på många sätt om att 
utmana gränser och kulturaktörer antar ofta ett 
internationellt perspektiv. Samtidigt är den lokala 
förankringen betydelsefull. 

Mellan Danmark och Sverige är både den 
gränsöverskridande dynamiken och närheten mellan 
länderna betydelsefull för de kultursamarbeten och 
utbyten som förekommer, visar de 23 intervjuer 
med kulturaktörer i Östdanmark, Skåne och Stock-
holm som gjorts inom ramarna för Øresundsin-
stituttets kulturprojekt, samt de 123 svar som 
inkommit till den enkätundersökning som gjorts 
för denna analys.

Några viktiga aspekter av av det 
dansk-svenska kulturutbytet

Nätverk: skapar goda förutsättningar för 
mer samverkan, men är ofta nationella. De 
nätverk som finns över gränserna mellan Sverige och 
Danmark har betydelse för många av de samarbeten 
som uppstår – och samarbetena stärker i sin tur nät-
verken. När kulturarbetare rör sig mellan länderna 
för jobb och uppdrag, exempelvis då kulturchefer 
rekryteras från grannlandet, tar de med sig sina 
kontakter samtidigt som de knyter nya band. Ett 
exempel på betydelsen av nätverk är den trumpetar-
tävling som nyligen startas av Malmö Live, Malmö 
Symfoniorkester, DR Koncerthuset och DR Symfo-
niorkestret. Nätverken kan även uppstå från andra 
hållet, genom tvärnationella projekt eller aktiviteter 
som leder till bredare nätverk över gränserna. Men 

trots att det alltså förekommer många kontakter 
över gränserna upplevs nätverken generellt sett som 
övervägande nationella.  

Samarbete: drivs av önskan om erfarenhets-
utbyte, nyfikenhet, samverkansvinster och 
kontakter. Nio av tio kulturaktörer i enkätunder-
sökningen svarar att de har samarbete med aktörer 
i andra länder. För de svenska kulturaktörerna som 
svarat är Danmark det land som de samarbetar 
mest med medan de danska kulturaktörerna har 
Sverige på andra plats, näst efter ”Övriga Europa” 
(ej Norden). Det är främst kunskapsutväxling 
och samproduktion, men även gästuppträdande, 
gästutställningar och utbyte av personal och objekt. 
Samarbetena inleds ofta av personer som har kon-
takter på tvärs genom att de jobbat i båda länderna, 
men enligt den enkät och de intervjuer som gjorts 
till denna kulturanalys drivs samarbetena även av en 
önskan om att utbyta erfarenheter, av nyfikenhet på 
grannlandet samt av vinster med samverkan så som 
vid samproduktion. 

Samarbetet stärker ofta kulturinstitutioner och 
aktörer. Det blir till exempel möjligt att nå en större 
publik, få bredare finansiering och dela investerings-
kostnader, hitta spetskompetens samt dela kunskap. 
Med hänsyn till hållbarhet är det också en fördel att 
internationellt samarbete sker med grannländerna i 
stället för länder längre bort, påpekar intervjuperso-
ner, eftersom det minskar det långväga resandet.  

Personal: det är vanligt att anlita kulturar-
betare över dansk-svenska gränsen, men 
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Public service samarbej-
det Nordvision udveksle-
de 1.700 og samproduce-
rede 2.500 afsnit i 2021.
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gränspendlarna är inte så många. Det finns även 
en vinst med det dansk-svenska perspektivet i relation 
till kompetens. När Danmark och Sverige, och kan-
ske hela Norden, ses som ett mer sammanhängande 
område och en gemensam arbetsmarknad för kultur-
arbetare, blir upptagningsområdet för rekrytering av 
medarbetare, frilansare och konsulter större. Det är 
något som redan utnyttjas, enligt den enkät och de 
intervjuer som gjorts till denna kulturanalys. Cirka 
40 procent av de kulturaktörer som svarat på enkäten 
uppger att de under de senaste fem åren har anlitat 
eller anställt medarbetare, frilansare eller konsulter 
från grannlandet Danmark/Sverige. Att högkvalifi-
cerad kompetens rör sig internationellt är vanligt i 
kulturbranschen – och det tycks som att många hög-
profilerade kulturarbetare, som exempelvis regissörer, 
scenografer, producenter, koreografer, fotografer, 
utställningsdesigners och chefer ser hela Norden som 
sin arbetsmarknad. Däremot är antalet dansk-svenska 
regelbundna gränspendlare inom kulturområdet inte 
så många, enligt tillgänglig statistik.  

Gränshinder: Kulturarbetare 
som bor i Danmark och jobbar 
i Sverige betalar mer i skatt. 
Många upplever att gränspendling 
medför lite större osäkerhet än då 
man arbetar i sitt bosättningsland, 
kring tågförseningar, gränskon-
troll och administrativa regler för 
skatt, socialförsäkring och pension. 
Dessutom är danska kulturarbetare 
som arbetar i Sverige drabbade av 
ett särskilt gränshinder. De flesta 
danska gränspendlare i Sverige be-
talar så kallad SINK-skatt på 25 procent av inkom-
sten i Sverige, utan möjlighet till avdrag, och inget 
därutöver i Danmark. Kulturarbetare betalar i stället 
en så kallad artistskatt på 15 procent i Sverige, och 
mellanskillnaden upp till den danska skattenivån på 
omkring 37 procent i skatt i Danmark. De betalar 
alltså en högre andel av inkomsten i skatt än andra 
gränspendlare.  

Publik: Endast en liten andel av besökarna 
kommer från grannlandet. Publik och marknads-
föring är den aspekt av det dansk-svenska utbytet 
som har störst utvecklings potential. Det är inte själv-
klart att kulturaktörerna och -institutionerna vänder 
sig till en publik i grannlandet. I enkätundersökning-
en svarade något färre än hälften att de marknadsför 
sig på något sätt i grannlandet, då ofta via sociala 
medier eller kampanjsamarbeten. Den vanligaste 

anledningen till att de inte gör det är att de saknar 
resurser, och därefter att de saknar kunskap. 

Generellt sett är även bara en liten del av besökarna 
utländska gäster, enligt enkäten som gjorts till denna 
kulturanalys. Nästan två tredjedelar av kulturaktörerna 
i enkäten svarade att mindre än 25 procent av besö-
karna kommer från utlandet. Och av dessa utländska 
gäster kommer mindre än en fjärdedel från grannlan-
det Danmark/Sverige hos de allra flesta.  

Geografiska skillnader 

Samarbete mellan kulturaktörer i Köpenhamn 
och Stockholm och nordiska projekt vanligt.
Den geografiska utgångspunkten för denna analys 
har varit Öresundsregionen, men även Stockholm 
har inkluderats för att fånga samarbeten mellan 
huvudstäderna. Många av de exempel på samarbeten 
som beskrivs i denna kulturanalys omfattar dessutom 
även andra nordiska samarbetspartners. Det är van-
ligt att projekt inleds mellan aktörer i huvudstäderna 

Stockholm, Köpenhamn och 
Oslo. Men många av projekten 
finns i Öresundsregionen och ut-
gör mer lokala samarbeten mellan 
aktörer i till exempel Malmö och 
Köpenhamn eller Helsingör och 
Helsingborg. 

Flest kulturaktörer i Skåne 
och Region Huvudestaden 
ser potential i dansk-svenskt 
samarbete och utbyte. I 

enkätundersökningen svarar en större andel av 
aktörerna i Skåne, Region Huvudstaden och Region 
Själland än i Stockholm att de ser potential i dansk-
svenskt samarbete och praktiskt sett samarbetar med 
aktörer i grannlandet. Det är även i de två regionerna 
närmast Öresund som flest aktörer har anlitat eller 
anställt medarbetare, frilansare eller konsulter från 
grannlandet. Just nu finns det många exempel på 
framträdande chefer från andra sidan sundet. I Mal-
mö finns det i skrivande stund åtta danska kulturche-
fer och i Köpenhamn fyra svenska ledare inom dansk 
danskonst. Men även i Stockholm arbetar minst två 
danska kulturchefer. 

Likheter och olikheter mellan branscher
Inom de olika kulturområdena är förutsättningarna för 
samarbete mellan Danmark och Sverige delvis olika:

Musik: En internationell konstform, men för de 
flesta artister är branschen nationell. Mu-
sikbranschen upplevs som mycket nationell. Om 
man bortser från världsartister som arenaturnerar 
och säljer internationellt är musikscenerna ganska 
fokuserade på artister inom landets gränser, menar 
intervjupersoner till denna analys. Svenska artister 
spelar på danska scener och tvärtom, men det är 
inte så vanligt. Samtidigt är musik en internationell 
konstform som inte är så beroende av språket och 
bland gränspendlarna finns en inte oansenlig grupp 
som pendlar till anställningar i orkestrar i grannlan-
det. 

I Helsingör och Helsingborg har aktörer arbetat 
med att utöka samarbetet kring just musik. Det 
ger möjlighet att använda gemensamma resurser 
för talangutveckling, ett större område att attrahera 
publik ifrån, kunskapsutväxling och samfinansiering 
för arrangörerna och för artisterna erfarenhet av att 
spela i utlandet. 

Film: Ekonomisk samverkan och personalutby-
te är vanligt. Inom film- och 
tv-branschen är samarbetet på 
vissa plan omfattande. Finan-
siering av filmprojekt kom-
mer exempelvis ganska ofta 
från flera länder. Filmstöd, 
såväl nationellt som regionalt, 
kan i vissa lägen bidra till 
samarbete och att filmpro-
duktioner placeras i grannlan-
det, vilket till exempel främjat 
inspelningen av danska filmer 
i svenska Trollhättan. Det kan 
också handla om samproduk-
tioner mellan bolag i Danmark och Sverige, där sam-
verkan främst är ekonomisk. Samproduktioner där 
arbetet i väsentlig omfattning utförs både i Danmark 
och Sverige tycks däremot vara mindre vanliga och 
förutsätter ofta att det är inskrivet i manus, så som 
exempelvis i tv-serien Bron. 

På marknadssidan ser många film- och tv-bolag 
en nytta med att finnas i hela Norden. Även det 
nordiska public service-samarbetet Nordvision 
motiveras delvis av att det ger marknadsfördelar 
att samarbeta över gränserna. Under 2021 utbytte 
Nordvision fler än 1 700 programavsnitt inom Nor-
den och runt 2 500 tv-avsnitt samproducerades. 

Det förekommer även förhållandevis ofta att 
personal anlitas över gränsen, visar enkätundersök-
ningen. En del kända skådespelare, som exempelvis 
Stina Ekblad, David Dencik och Tuva Novotny, 

arbetar i båda länderna, men liksom inom andra 
kulturområden där språket är viktigt sker perso-
nalutbytet oftare bakom än framför kameran.  

Scenkonst: Stort utbyte av profilerade medar-
betare bakom scen. Inom teater och dans finns 
ett utbrett samarbete mellan aktörer i Danmark och 
Sverige. Kanske främst inom dansen eftersom den 
som konstform är mycket internationellt orienterad 
och inte beroende av språk. Koreografer och dansare 
jobbar ofta utomlands. Till exempel består ensem-
blen i Dansk Danseteater och Skånes Dansteater av 
dansare från hela världen och även för personalen 
bakom scenen sker en stor internationell utväxling. 
Likaså inom teatern rekryteras regissörer och andra 
profilerade medarbetare ofta från andra länder, men 
på grund av att språket kan sätta vissa käppar i hjulet 
handlar det oftast om dem som befinner sig bakom 
scenen. 

Totalt sett är scenkonsten enligt enkätundersök-
ningen ett av de kulturområden som oftast anlitar 
personal över den dansk-svenska gränsen. Drama-

tens vd uttrycker det som att 
varje nordiskt land för sig ut-
gör en alltför liten arbetsmark-
nad för dessa yrkesgrupper.  

Konst och design: Sam-
verkan sker ofta, men få 
institutioner har många 
besökare från grannlandet. 
Museer, gallerier och design är 
oftast internationellt orientera-
de sett till utställningsarbetet. 
Internationella konstnärer att-
raherar många besökare, men 

det finns även en nationell konst- och museiscen 
som inte når så långt ut över gränserna. Vissa ställen 
är dock mycket välbesökta av danska respektive 
svenska gäster, så som det moderna konstmuseet 
Louisiana i Humlebæk och Form/Design Center i 
Malmö. Samarbetet mellan museer och konstgalleri-
er kan till exempel bestå av utväxling av objekt och 
kunskapsutbyte, samt samarbete kring marknads-
föring. Det finns även inspiration att hämta i andra 
länder, bland annat kring utställningsdesign och 
marknadsföring som möter mer generella frågeställ-
ningar kring utveckling och strategi för aktörerna. 

När det gäller personalutbyte tycks det dock vara 
mindre vanligt inom musei branschen än inom andra 
kulturbranscher att anlita eller anställa någon över 
den dansk-svenska gränsen, enligt enkätundersök-
ningen.

”Vi gör inte detta 
främst för att vi 
har ett broderskap, 
utan för att vi har 
nytta av det.”
Jesper Petersson, programinköpare på SVT med 

specifikt ansvar för programutbytet mellan de 
nordiska public service-bolagen.
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Del I:

PUBLIK:
• Publik rör sig säl

lan mellan dansk 
och svensk kultur.

• Hälften av kultur
aktörerna mark
nadsför sig i 
grannlandet 

• Stor potential i att 
nå större publik i 
Norden med digi
tala kulturutbud
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blomstrer, eller hvornår det nu kan være, siger kom-
munikations- og marketingschef Thomas Bendix i 
interviewet på side 18-23. 

Han vurderer at cirka 17-18 procent af museets 
gæster kommer fra Sverige og de er derfor en vigtig 
besøgsgruppe for museet. Han tror ikke at der er 
mange andre steder i Danmark, som er så kendt i 
Sverige, udover Tivoli og Den Blå Planet, og undrer 
sig over at der ikke er flere danske kulturinstitutioner, 
som målretter sig mere til det svenske publikum. 

Et af de steder, som mange danskere besøger, når 
de er i Malmø, er Form/Design Center. 

– Vi har rigtig mange danskere, der kommer 
forbi. Det er både professionelle besøgende og et 
alment interesseret publikum. Når man kommer her 
en lørdag, hvor vi ligger og takter med cirka 400-
500 gæster, så er er der rigtig mange danskere imel-
lem. Dels afhængigt af aktuel udstilling, men også 
fordi mange har en tradition for at passere Form/
Design Center som en hyggelig plads at besøge i det 

Publikutbyte på tvärs över den dansksvenska gränsen är inte så vanligt. 72 
procent av de kulturaktörer som har svarat på enkätundersökningen till den här 
kulturrapporten bedömer att de har mindre än 25 procent utländska besökare. 
Och av den gruppen kommer mindre än en fjärdedel från grannlandet. Samtidigt 
pekar flera av intervjupersonerna på att det finns en potential i att locka fler gäs
ter från den andra sidan gränsen. 

PUBLIK PÅ TVÄRS
Få utländska gäster i danskt och svenskt  
kulturliv
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D gamle kornmagasin med aktuel content, siger Dorte 
Bo Bojesen, adm. direktør for Form/Design Center 
i Malmø. (Læs interview på side 30-35.)

Malmö Opera lokker et opera- og musical-in-
teresserede publikum fra den danske side. Ifølge 
operaens direktør, danske Michael Bojesen, er om-
kring fem procent af publikummerne fra Danmark. 
Der er også bevægelse den anden vej på det område. 
Bland andet arrangerer Malmö Konststudio ture 
med danske kulturoplevelser ligesom Operakonstens 
vänner i Skåne.

Men når det handler om scenekunst i øvrigt virker 
det ikke til at være en stor udveksling over grænsen.  

– Vi vil meget gerne få danskerne til at komme 
og se med også. Jeg har forstået det sådan, at der ikke 
er en stor tilstrømning af danske publikum. Jeg kan 
ikke udtale mig om de andre, men sådan det er for 
Skånes Dansteater. Men jeg tror, at vi kunne tiltrække 
flere publikummer fra den danske side, siger Mira 
Helenius Martinsson, direktør og kunstnerisk leder 
for Skånes Dansteater. (Læs interview på side 84-85.)

Der kommer lidt publikum fra den anden side af 
grænsen, når der er danskere med i produktionen, 
fremhæver hun. 

– Kun dem, jeg kalder de nærmeste kontakter 
kommer. Eftersom vi nu samarbejder med ophav-
spersoner fra Danmark, så er der koblinger og så får 
vi også deres publikum hertil. Men derudover tror 
jeg, at markedet er helt uudforsket, siger hun. 

Forudsætninger for at nå publikum på den 
anden side
At der ikke er flere publikummer, som søger over 

grænsen mellem Sverige og Danmark, kan virke 
overraskende.

– Da Øresundsregionen blev diskuteret i 
1990’erne, var der en stor tro på, at der ville komme 
en strøm af kunstforbrugende publikummer rejsen-
de over sundet. Strømmen findes, men den er meget 
lille. Jeg tror, at hovedårsagen for dem der krydser er 
operaen, og der er ikke mange af dem, siger Staffan 
Valdemar Holm, svensk teaterinstruktør, som arbej-
der både i Sverige og Danmark. 

Samtidig kan den nordiske samhørighed og 
sprogfællesskab tænkes skabe et potentiale for at nå et 
publikum i nabolandene, ikke kun i grænseregionen, 
men også mellem hovedstæderne og de større byer. 

– En kulturintresserad publik som reser är ju 
kulturintresserad överallt. Vi vet ju att svenskar 
gärna reser till Danmark, men frågan är hur många 
danskar som reser till Stockholm? siger Maria Groop 
Russel, adm. direktør på Dramaten i Stockholm, 
som dog ikke har nogen særlig markedsføring i 
Danmark, men retter sig mere generelt til et inter-
nationalt publikum blandt andet ved at have en 
engelsksproget hjemmeside. 

Musik og kunst er mindre afhængig af sproget 
end teater. Film kan lettere tiltrække et ikke-fysisk 
publikum fra nabolandet med undertekster. 

Svenske Carl Moberg, som selv har lavet sin første 
film i København med dansk tale og handling, tror at 
sproget, på trods af lighederne, kan være en hindring. 

– Det finns ju många exempel på när någon 
film eller tv-serie från grannlandet blivit väldigt po-
pulär, så det händer ju, men det kan ju också vara 
en faktor som gör att man känner sig lite osäker. 
Om det finns många filmer att välja mellan kanske Størstedelen af kulturaktørerne, der har svaret på 

spørgeskemaundersøgelsen til denne kulturanalyse, 
har et overvejende nationalt publikum. 65 af 90 
svarende vurderer, at mindre end 25 procent af deres 
gæster er fra udlandet. De fleste vurderer samti-
dig, at mindre end 25 procent af de udenlandske 
besøgende kommer fra nabolandet. 13 har svaret at 
henholdsvis danskere og svenskere udgør mellem 
25 og 50 procent af de udenlandske gæster mens 9 
svarede at de udgør 50-75 procent. Det er aktører 
inden for både musik, scenekunst, museer og kultu-
revents, som har svaret på spørgeskemaet. 

På den danske side er kunstmuseet Louisiana et 
specielt velkendt sted for svenskerne.  

– Vi plejer jo at svare på spørgsmålet ”hvem el-
sker Louisiana mest?” – ”det er svenskerne!”. Vi har 
virkelig mange trofaste svenske gæster og medlem-
mer. Det at tage til Louisiana er blevet overført fra 
en generation til en anden. For mange svenskere er 
det en årlig tur at tage til Louisiana, når magnoliaen 

NABOLANDET IKKE DEN STØRSTE 
GRUPPE UDENLANDSKE GÆSTER

Källa: Spørgeskemaundersøgelse om dansk-svensk kulturudveksling

Andel svensk/danske af udenlandske besøgende

MINDRE END 25 PROCENT UDEN
LANDSKE GÆSTER FOR DE FLESTE

Källa: Spørgeskemaundersøgelse om dansk-svensk kulturudveksling

65 af 90 kulturaktører svarer mindre end 25 procent
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CIRKA HALVDELEN MARKEDS 
FØRER SIG IKKE I NABOLANDET

en produktion faller ifrån på grund av språket. Men 
det är svårt att veta hur stor faktor det är, siger han.

På trods af at musik er internationalt gangbart 
og visse artister slår igennem globalt, så er musik-
branchen også meget national. Der er dog flere 
eksempler på at små og mellemstore svenske bands 
og artister spiller i Danmark og omvendt. Ofte 
trækker de også en del af deres hjemmepublikum 
med over grænsen. 

Et hurtigt blik på nogle aktuelle koncertkalen-
dere hos Vega og Hotel Cecil i København viser, at 
svenske Amason, Tingsek, Jenny Wilson, Veronica 
Maggio, Bo Kaspers Orkester, Molly Sandén, Sarah 
Klang og Miriam Bryant har spillet eller skal spille 
der. På Kulturbolaget i Malmø er danske D-A-D 
booket og på The Tivoli i Helsingborg skal Love 
Shop, Thorbjørn Risager og The Black Tornado samt 
Jesper Binzer spille. 

I Helsingborg og Hel-
singør er der et samarbejde, 
som handler om at udvide 
musikbranchen og marke-
det mellem de to byer til 
et interregionalt spillested. 
Det kommunale kulturhus 
Kulturværftet i Helsingør og 
det privatdrevne spillested 
The Tivoli i Helsingborg 
startede et projekt med støtte fra Nordisk Kulturfonds 
Puls-pulje i 2017 og har siden involveret flere forskel-
lige aktører og fortsat udvidet samarbejdet blandt an-
det med musiktalentudviklingsprogrammet Popkorn 
Nordic for danske og svenske upcoming bands. 

–  Samarbejdet bygger på ideen om, at der er 
noget musik, eller faktisk en hel musikbranche, i 
det andet land, som er ret hemmelighedsfuld. Vi 
ved ikke så meget om hvad, der foregår. Der kan 
være kæmpestore koncerter lige over på den anden 
side af Øresund med rigtig mange mennesker, uden 
at vi ved, hvem det er, der spiller. Og det virkede 
temmeligt bizart på os, da vi begyndte vores samtaler 
med The Tivoli, at der faktisk er en mur ned gennem 
Øresund, siger Rasmus Schrøder, musikredaktør på 
Kulturværftet. (Læs interview på side 56-65.)

Samarbejdet anses udvide ”hjemmemarkedet” 
for de regionale bands og samtidig få flere til at 
opdage spillestederne og musikken på den anden 
side af grænsen. 

Mindre end halvdelen markedsfører sig i 
nabolandet
Der er cirka lige mange, der markedsfører sig i 

nabolandet, som de der ikke gør. 39 af 84 svarende 
kulturaktører i spørgeskemaundersøgelsen oplyste, 
at de har markedsføring i henholdsvis Sverige og 
Danmark, mens 45 svarede, at de ikke har det. Det 
mest brugte er annoncer i sociale medier, derefter 
kommer invitation af anmeldere og influencers. 

Blandt dem, der har svaret, at de ikke har 
markedsføring i nabolandet, er den forklaring flest 
vælger, at de ikke har ressourcer til markedsføring i 
henholdsvis Sverige og Danmark. Derefter har flest 
svaret, at de ikke har nok viden til at annoncere. 
I fritekstsvarene har respondenterne blandt andet 
skrevet:

”Vi hoppas att de som besöker oss är nöjda 
och att det på sätt når vidare. Att annonsera 
kostar - sett till hur vi fördelar våra resurser - för 

mycket.”

”Kan tillägga här att 
även om det händer att 
vi genomför marknads-
föring i Danmark, har 
vi inte varit så aktiva på 
den fronten. Detta är en 
del av vad vi kommer att 
satsa på under 2022.”

Flere fremhæver også kampagnesamarbejde med 
turistorganisationer, transportaktører såsom 
Øresundsbron, DSB og ForSea samt digitale 
kalenderløsninger. Andre former for marketingsam-
arbejde findes også mellem kulturinstitutionerne. 
Eksempelvis har Louisiana og Wanås Skulpturpark 
et samarbejde med rabat for klubmedlemmer og 
Louisiana har netop startet lignende klubsamarbej-

SHOPPING, NATUR, FAMILIE OG KULTUR LOKKER FRITIDS
REJSENDE OVER ØRESUND
Shopping, naturoplevelser, besøg hos venner og 
familie samt kultur er de hyppigste anledninger 
til at tage over Øresund for brokonsortiets kun
der, viser en undersøgelse som YouGov lavede 
for Øresundsbroen i 2019, inden pandemien. 
Selvom kultur ikke var det som trækker flest 
fritidsrejsende til den anden side, så var det 18 
procent af danskerne og 21 procent af svensker
ne, som svarede at en kulturoplevelse var 
formålet for deres seneste rejse over Øresund. 
Derudover svarede 33 procent, at oplevelser og 
events kan være en anledning til at besøge den 
anden side. 

Ifølge VisitDenmarks image og potentialeanalyse 
fra 2019, inden coronapandemien, overvejede 21 
procent af svenskerne at tage på ferie i Dan
mark. I 2021 var det kun 9 procent. Storbyferie, 
navnlig København, og endagsture til Danmark 
er populært blandt svenskerne og særligt blandt 
svenskere fra Syd og Vestsverige. Hver anden 

svensker, som svarede på undersøgelsen i 2019, 
havde været på en endagstur i Danmark i løbet af 
de to seneste år. 47 procent af svenskerne forbin
der en ferie i Danmark med kunst og kultur. 

Ifølge VisitSwedens markedsrapport ”Med Norden 
som marknad” fra 2021 vil 42 procent af dansker
ne, som overvejer Sverige som turistdestination, 
besøge de store byer og tage del af restauranter, 
lokale turistattraktioner og shopping, men næs
ten lige så mange kommer for at opleve naturen. 
Kulturoplevelser ligger som nummer otte på 
toptilisten over aktiviteter ved en potentiel 
Sverigeferie for danskerne – 30 procent af dem, 
som har svaret på undersøgelsen. Den ferieform 
som de fleste danskere vil foretrække, er besøg i 
eget sommerhus eller lejlighed. Der er mere end 
10.000 sommerhus i Sverige, som har en dansk 
ejer. Der bor cirka 20.000 danskfødte i Skåne og 
10.000  svenskfødte i Region Hovedstaden og Re
gion Sjælland ifølge Danmarks Statistik og SCB. 

Källa: Spørgeskemaundersøgelse om dansk-svensk kulturudveksling
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Den svenske sangerinde Seinabo Sey optrådte blandt andet på den danske musik- og kulturfestival Heartland i 2019.  

”Der er noget musik, 
eller faktisk en hel 
musikbranche, i det 
andet land, som er ret 
hemmelighedsfuld ”
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de med Kalmar Konstmuseum, det nye Fotografiska 
Museet i Falsterbo og snart også med Skissernas 
Museum i Lund. Louisianas kommunikations- og 
marketingschef Thomas Bendix fremhæver at det er 
blevet mere relevant under coronapandemien, dels 
for at genoprette kontakten til de svenske gæster, 
men fordi nærområdet er blevet mere relevant efter-
som folk ikke rejser så langt. 

Et kig på nogle af de største aktørers hjemme-
sider viser, at de allerfleste kun har engelsk som 
andet sprog i deres kommunikation. Der er et par 
eksempler på danske kulturinstitutioner og aktører, 
som har svensk tekst på sin hjemmeside – såsom 
Museet for Søfart og Kulturværftet i Helsingør samt 
Amager Bio, der har en svensk vejbeskrivelse, og 
Frederiksdal i Helsingborg, som har dansk tekst på 
deres hjemmeside. På Louisiana har de oplevet, at 
færre af de svenske gæster forstår dansk, men at det 
ikke altid falder i god jord at forsøge at kommuni-
kere på svensk.  

Digitale kulturudbud kan nå flere i nabolandet
Størstedelen af kulturaktørerne har et digitalt 
kulturudbud. 55 af 84 svarende i spørgeskemaun-
dersøgelsen har svaret ja og 53 af 63 svarende har 
samtidig svaret, at de ser en mulighed for at nå et 
større publikum i andre nordiske lande gennem 
digital tilgængelig kultur. 

” Vi hoppas att det digitala språket är mer 
’gränslöst’ och kan flytta vår ’plats’ vidare ’ut i 
världen’,” skriver en af kulturaktørerne i spørgeske-
maundersøgelsen. 

Der er naturligvis nogle former for kultur, som er 
mere ”grænseløse” og dermed oplagte for at nå meget 
bredt digitalt. Såsom Malmö Opera och Cirkus Cir-
körs opsætning af Philip Glass-opera, der solgte billet-
ter i 50 lande. Eller forfattersamtaler på engelsk, foto 
og kunst og musikoplevelser. Dog som en kulturaktør 
fremhæver i spørgeskemaundersøgelsen: 

” men inte med fullvärdig upplevelse, då mu-
sikupplevelse är starkare fysiskt.”

Samtidig er der flere aktører, som er interviewet 
til dette kulturprojekt, der løfter potentialet i at 
udnytte de digitale redskaber til at nå bredere ud og 
vække mere interesse og viden om kultur i de andre 
nordiske lande: 

– Tænk hvis man kunne gøre koncertsale, kon-
ferencer, talks, mediehuse og teatersale tilgængelige 
for et stort nordisk publikum! Tekstet på alle de 
nordiske sprog, så alle kan være med, siger Lise Bach 
Hansen, Head of programming Talks & Literature 
på Det Kongelige Bibliotek i København.

84 PROCENT SER POTENTIALE I AT 
NÅ STØRRE PUBLIKUM I NORDIS
KE LANDE MED DIGITALT UDBUD

EKSEMPLER PÅ DIGITALT 
KULTURUDBUD I SVERIGE 
OG DANMARK:

Det digitala konserthuset – Malmö Live

Dunkers kulturhus Digitalt

KGL Xtra – Det Kongelige Teater

Louisiana Channel

Malmö museer hemifrån

Musik i Syd Channel

Operan Play – Sveriges kungliga opera

Play Form/Design Center

Skånes Dansteater live streams

Riksteatern Play

Skissernas museum digitalt

SMK Open, Statens Museum for Kunsts digita
le samling af kunstværker

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om dansk-svensk kulturudveksling
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LOUISIANA 
Interview med Thomas Bendix, kom
munikations och marketingchef

Skulpturgården på Louisiana med 
skulptur af Dan Graham:’Kvadrat 
halveret af kurve’ fra 2008.
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INTERVJU: LOUISIANAINTERVJU: LOUISIANA

I 2020 havde Louisiana 403.000 besøgende. Det var 
et fald på 47 procent sammenlignet med 2019, hvor 
der var 758.000 gæster på det moderne kunstmu-
seum i Humlebæk. Og i 2021 blev endnu værre 
med 330.000 besøgende. Årsagen staves naturlig-

vis covid-19 og de nedlukninger samt besøgs- og 
rejserestriktioner, der har været gældende i perioder i 
løbet af de sidste snart to år. Det har ramt Louisiana 
hårdt, hvor op mod 45 procent af gæsterne kommer 
fra udlandet under et almindeligt år. Museets kom-

munikations- og marketingschef Thomas Bendix 
forklarer, at gæsterne kan inddeles i kategorierne: 
danske gæster, danske klubgæster, svenske gæster og 
turister. 

– Svenskerne er helt klart vigtige for os, siger han.
De svenske gæster står for 17-18 procent, vurde-

rer han, og derfor har de dansk-svenske grænseluk-
ninger påvirket museet.

– Vi siger altid, at vi er et særligt sted for 
svenskerne i Sydsverige. Men vi opdagede, at det 
også er det modsatte. Det var virkelig mærkeligt, 
at ikke have nogle svenske gæster. Det er en del 
af vores DNA at have mange svenske gæster, siger 
Thomas Bendix.

Og udover at der var få svenske gæster, så 
oplevede de også en forandring i attituden fra 
svenskerne.

– Det har virkelig været en turbulent tid i det 
dansk-svenske forhold. For første gang har vi 
oplevet en negativ stemning fra svenskerne. Under 
pandemien fik vi rigtig mange kommentarer, på 
sociale medier og på mail. Det var som om man 
ville rette al sin kritik mod Danmark til Louisiana. 
Det var meget mærkeligt, fortæller Thomas Bendix 
og fortsætter: 

– For ellers så plejer vi jo at svare på spørgs-
målet ”Hvem elsker Louisiana mest?” – ”Det er 
svenskerne!”. Vi har virkelig mange trofaste svens-
ke gæster og medlemmer. Det at tage til Louisiana 
er blevet overført fra en generation til en anden. 
For mange svenskere er det en årlig tur at tage til 
Louisiana, når magnoliaen blomstrer, eller hvornår 
det nu kan være.

Mere samarbejde og markedsføring i Sveri-
ge efter coronakrisen
Derfor mener Thomas Bendix, at der ligger en stor 
opgave med at vinde nogle af de svenske gæster 
tilbage. Heldigvis havde Louisiana en udstilling med 
den svenske kunstner Mama Andersson, da grænser-
ne åbnede op igen:

– Så vi havde lidt af et lykketræf, at vi netop 
da havde en Mama Andersson-udstilling – som er 
meget meget populær i Sverige på en måde, som 
vi ikke helt havde forestillet os. I de sidste par uger 
af udstillingen væltede det ind med svenske gæster, 
fortæller han.  

Men også på længere sigt skal der arbejdes for at få 
de svenske gæster tilbage. Louisiana har blandt andet 
hyret en konsulent, som skal hjælpe dem med lidt 
mere markedsføring i Sverige, de har kampagnesam-
arbejde med Øresundsbron og ForSea og indledt flere 
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Thomas Bendix er kommunikations- og marketingschef 
på Louisiana. Under coronapandemien har han indset hvor 
vigtige de svenske gæster er for kunstmuseet i Humlebæk. 

FAKTA: LOUISIANA

Louisiana åbnede i 1958. Museets grundlæg
ger Knud W. Jensen ville skabe et museum for 
moderne kunst og bad arkitekterne Jørgen Bo 
og Wilhelm Wohlert om at tegne et museum, 
som skulle tage udgangspunkt i den gamle 
herskabsvilla og de skabte en bygning med øje 
for at sammentænke arkitekturen med natu
ren. Fra starten havde Knud W. Jensen tænkt 
at det skulle være dansk kunst, men ændrede 
senere til at have fokus på international mo
derene kunst. I 2020 var Louisiana, på trods af 
pandemien, den 8. mest besøgte turistattrak
tion og det mest besøgte museum i Danmark. 
2019 havde museet 758.000 besøgende.

Mange svenskere forbinder en tur til Danmark med 
et besøg på kunstmuseet Louisiana. At have mange 
svenske gæster, er samtidig blevet en del af Loui
sianas DNA, mener museets kommunikations og 
marketingschef Thomas Bendix. Under coronakrisen 
har der været markant færre besøgende og nu satser 
Louisiana på flere samarbejder og mere markeds
føring i Sverige for at få de svenske gæster tilbage.

SVENSKE GÆSTER ER EN DEL AF  
LOUISIANAS DNA 

klubsamarbejder med svenske museer. Museet har i 
nogle år haft et samarbejde med Wanås skulpturpark 
med rabat for klubmedlemmer. Nu har Louisiana 
startet lignende klubsamarbejde med Kalmar konst-
museum, det nye Fotografiska museet i Falsterbo og 
snart også med Skissernas museum i Lund. 
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Fra udsigtsrummet i sydfløjen er der udsigt over Øresund 
og til Sverige. Omkring 17-18 procent af Louisianas gæster 
kommer fra Sverige.  
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– Det er ikke noget folk strømmer til, men vi 
gør opmærksom på, for eksempel i forbindelse med 
efterårsferien, at man kan gå to for en på de museer, 
som vi samarbejder med. Så det er fint at have de 
her samarbejder, og tit så dukker der jo så også 
noget andet op, når man har indledt et samarbejde, 
siger Thomas Bendix.

Samtidig tror han, at der også er en større efter-
spørgsel efter oplevelsesmuligheder i Norden.  

– Særligt her under pandemien, så rejser vi ikke 
så langt og ikke så længe, og 
så bliver det mere relevant at 
se på nærområdet.  

Han har været overrasket 
over, at der ikke er flere museer 
og attraktioner, som gør en 
ekstra indsats for at tiltrække 
de svenske turister.  

– Men der er nok ikke 
så mange steder, udover os, 
Tivoli og Den Blå Planet, og 
måske også Zoologisk Have, 
hvor svenskerne betyder så 
meget. Mange andre museer 
har ikke så mange svenske gæster. Men jeg tror 
faktisk, at der er et potentiale for at tiltrække de 
svenskere andre steder. 

Flere svenskere foretrækker engelsk
Louisiana ser også på muligheden for at annoncere 
i svensk dagspresse, som Sydsvenskan/HD for at 
nå flere, og særligt gennem studenterforeninger 
for at nå de unge. Thomas Bendix ser netop nogle 
udfordringer i at nå de unge svenskere. Selvom et 
besøg på Louisiana er gået i arv fra en generation til 
en anden, så mærker de, at der er en forskel. 

– Under de første cirka 40 år af museets levetid 
var der mere fokus på det nordiske og langt de fleste 
af vores svenske gæster forstod og kunne læse dansk. 
Så det var ikke nødvendigt at lave noget på svensk. 
Der mærker vi et markant skift. Svenskere under 40 
år vil hellere læse på engelsk end på dansk, siger han. 

Ved omvisningerne har de også mærket, at det 
yngre svenske publikum hellere vil have en engelsk-
talende end en dansktalende omvisning.

– Og det tror jeg er kommet snigende, så vi ikke 
rigtig har nået at tage stilling til det. 

Samtidig er det heller ikke sikkert at svensk er at 
foretrække, mener Thomas Bendix, som har oplevet, 
at forsøg på at skrive svenske fraser som ”Trevlig 

helg” på sociale medier ikke er faldet i god jord hos 
svenskerne. 

Udstillingssamarbejde med Moderna Muse-
et i Stockholm
Louisiana har også, lige siden åbningen, samarbejdet 
og haft et nært slægtskab med Moderna Museet i 
Stockholm.

– Det har nok i mindre grad været på det 
kommercielle område, særligt ikke efter at Moderna 

Museet har åbnet en filial i 
Malmø. Og her handler det 
nok også om, at der kan være 
en slags nervøsitet for, at vi er 
på tæt på hinandens målgrup-
per og derfor passer på ikke 
at komme for meget ind over 
hinandens ”grænser”, siger 
Thomas Bendix.

Derimod har der været et 
samarbejde omkring flere store 
udstillinger. Blandt andet om-
kring Yayoi Kusama-udstilling-
en, som blev vist på Louisiana 

september 2015 til januar 2016 og Moderna Museet i 
Stockholm i perioden juni-september 2016. I samar-
bejdet var også Heine Onstad Kunstsenter i Norge og 
Helsinki Art Museum i Finland med. 

 – Der kan det jo være en fordel i forhold til 
transport og forsikring, hvor det jo er meget dyrt at 
transportere kunstværker fra Japan og USA, siger 
Thomas Bendix.

De to museer har også samarbejdet om Marina 
Abramovich-udstillingen, som først blev vist på Mo-
derna og derefter Louisiana i 2017. I samarbejdet 
deltog også Bundeskunsthalle i Bonn.                  

– Som nævnt er der klare fordele, men derfor 
er processerne ikke nødvendigvis lettere – det er jo 
altid sådan, at når der er flere parter indblandet, så 
er der også flere hensyn at tilgodese. For eksempel 
kan det jo være at man gerne vil have udstillingen 
samtidig, fordi man har samme vurdering af, hvad 
der er den bedste periode set i forhold til målgrup-
pen. Samtidig kan det også være svært at få lov til 
at låne værkerne i længere tid, forklarer Thomas 
Bendix og fortsætter:

 – Selv om der kan være både minusser og plusser 
ved at samarbejde, er det jo helt klart i alles interesse 
at samarbejde. Og helt naturligt i og med, at vi 
vægter den internationale kontakt og udsyn her på 
Louisiana generelt.
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”Særligt her under 
pandemien, så rej-
ser vi ikke så langt 
og ikke så længe, 
og så bliver det 
mere relevant at se 
på nærområdet. ”

Louisianas hovedindgang.
Museet som ligger i Humlebæk 
er det mest besøgte i kategorien 
Kunst-, kultur- og naturhisto-
riske attraktioner og museer i 
Danmark. 
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DRAMATEN 
Intervju med Maria Groop Russel, vd och 
Emma Meyer Dunér, chefdramaturg
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”DET FINNS MYCKET ATT DELA 
SINS EMELLAN”

– Som nationalscen är det vår uppgift både att verka 
i det egna landet och att mäta oss med de bästa i 
världen, att hela tiden vara en del i det som sker. 
Det nordiska utbytet och samarbetet är en viktig 
del av det. Det är ett sätt att tillgängliggöra vårt 
utbud för publiken, så att de får ta del av det mest 
intressanta i Norden, Europa och världen. Utbytet 
är också ett sätt att öppet dela, att mäta oss med 
varandra. Vi vill ju att de bästa konstnärerna och 
skapande människorna ska vilja arbeta på vår teater, 
så det är en både en utvecklings och överlevnadsstra-
tegi, säger hon.

För Maria Groop Russel är det mer relevant att 
tala om samverkan och utbyte inom hela Norden 
än enbart mellan Danmark och Sverige, eftersom 
hon upplever att nätverken även omfattar de andra 
nordiska länderna. I kulturinstitutionernas styrelser 
är det vanligt med ledamöter från grannländerna. 

Många av dem som arbetar mer konkret med 
scenkonsten rör sig också över gränserna.

– När det gäller de konstnärliga nyckelperso-
nerna som regissörer, scenografer och ljussättare är 
Norden en enda arbetsmarknad – det blir för litet 
annars. De rör sig väldigt sömlöst mellan Sverige, 
Norge och Danmark. I allmänhet tror jag att det 
fungerar mer så här inom de konstnärliga yrkena än 
inom scenteknik. Även när vi gör chefsrekryteringar 
ser vi på hela Norden och Europa, säger hon.

Viktigt med erfarenhetsutbyte
För Dramaten som institution ger den stora rörlig-
heten över gränserna en möjlighet att få jobba med 
fler skickliga konstnärer, samtidigt som det även 
innebär att idéer och erfarenheter förs vidare mellan 
länderna, menar Maria Groop Russel. De gränsö-
verskridande nätverken bidrar till att aktuella frågor 
kan diskuteras mellan institutionerna.

– Vissa saker sker samtidigt i alla de nordiska 
länderna och där kan vi ha ett utbyte, till exempel 
om hur digitaliseringen har påverkat oss. Det finns 
mycket att dela sinsemellan. Det pågår ett generöst 
samtal inom den nordiska scenkonsten – och även 
inom den europeiska – där vi delar erfarenheter. 
Danmark har till exempel haft ganska utmanande 
rörelser inom kulturpolitiken, som det har varit in-
tressant att utbyta erfarenheter kring. Vi pratar även 
om pengar: hur man kan effektivisera, men ändå 
utveckla och expandera det konstnärliga uppdraget. 
Det kan också handla om sådant som ”hur gjorde 
ni när ni renoverade era lokaler”, det kan handla om 
olika finansieringsformer till projekt och om hur 
produktions- och tillverkningsprocesser kan utveck-
las och förändras, säger hon.

Ett exempel på ett mer formaliserat nätverk är det 
europeiska mitos21, där Dramaten, Det Kongelige 
Teater och Østerbro Teater deltar tillsammans med 
andra framstående teatrar från bland annat Tyskland, 

Nederländerna, England och Ryssland. 
– Där pratar man så klart om frågor så som hur 

pandemin har påverkat konsten. Vad händer med 
den fria konsten och utvecklingen av den? Dels ur 
ett konstnärligt perspektiv. Dels ur demokrati- och 
ekonomiperspektiv. Hållbarhetsfrågor blir också helt 
självklart och nödvändigt en allt 
större fråga. Norden är en del 
av de här stora nätverken och 
jag tror att pandemin drivit på 
betydelsen av dem ytterligare, 
för man behöver varandra och 
har delat erfarenheter på ett 
helt annat sätt än tidigare, säger 
Maria Groop Russel.

Alltför dyrt att samproducera
Bland de danska teatrarna är det just ofta Det Kong-
elige som Dramaten samverkar med, berättar Emma 
Meyer Dunér, chefdramaturg på Dramaten.

– Det Kongelige är en vän-teater och vi är dess-
utom båda nationalscener. Vi gör saker ihop ibland 
och har en fin och god dialog. Det kan till exempel 
vara att vi åker och hälsar på varandra, delar kun-
skap och utbyter erfarenheter, säger hon.

Därutöver har de båda institutionerna haft pla-
ner på att göra en gemensam uppsättning, men det 

har fallit på att kostnaderna skulle bli alltför stora. 
– Vi har försökt samproducera, med tanken att 

det skulle kunna bli billigare eftersom man kan 
bygga dekor ihop och ha speltid på båda teatrarna. 
På scen skulle vi både ha med svenska och dans-
ka skådespelare. Men faktum är att det inte blir 

billigare, utan dubbelt så dyrt, 
säger Emma Meyer Dunér, 
som dock betonar att viljan 
finns, liksom en önskan om att 
närma sig varandra kulturellt.

För att få till fler samarbe-
ten efterlyser hon möjligheter 
att söka ekonomiskt stöd, 
så som exempelvis det tyska 
Goethe-Institutet kan bidra 
med när det handlar om tysk-

svenskt samarbete.
– Om det fanns en fond eller något liknande att 

söka pengar från skulle det verkligen vara ett inci-
tament för att genomföra fler samproduktioner. Vi 
jobbar gärna med scenkonstnärer och kostymörer i 
Danmark, men det blir trots allt en extra kostnad. 
Vi gör det ändå, men det skulle kanske hända lite 
oftare om det fanns stöd att söka. Eller så skulle vi 
kunna åka dit med en Dramatenproduktion eller 
bjuda in dem att spela här några veckor. Det skulle 
betyda jättemycket, säger hon med eftertryck.

Ett internationellt perspektiv krävs för att locka en 
scenkonstintresserad publik från Norden, Europa och 
hela världen, menar Maria Groop Russel, vd för Dra
maten, Sveriges nationalscen för teater. Därför ser 
hon det nordiska nätverket som centralt, då det ger 
möjligheter att utbyta erfarenheter och jämföra sig 
över gränserna – och att anlita de bästa regissörerna, 
scenograferna och dramatikerna på en gränsöver
skridande arbetsmarknad. 
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Maria Groop Russel, vd för Dramaten.

”Varför ska man 
ens komma hit och 
gå på teater, om 
man har hela värl-
den att välja på?”
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Nätverk bidrar till samarbete
Tillsammans med Betty Nansen Teatret satte Drama-
ten 2015/16 upp Medea, som först spelades i Köpen-
hamn och sedan i Stockholm. Det var en väldigt rolig 
erfarenhet, menar Emma Meyer Dunér. Samproduk-
tionen sammanföll med att svenske Stefan Larsson 
var teaterchef för Betty Nansen, och när han några år 
tidigare var teaterchef för Århus Teater gjordes även 
en del samarbeten mellan dem och Dramaten.

Att kontakter och nätverk har en viss betydelse 
för vilka utbyten som blir av mellan länderna kan 
också skönjas genom att Dramaten, som under 
2015–2019 hade en norsk vd, under senare år 
beställt och spelat mer norsk än dansk dramatik. 
Men framför allt handlar det om att Norge har 
framstående dramatiker just nu, menar Emma 
Meyer Dunér.

– Jon Fosse och Arne Lygre är ännu ledande stjär-
nor i Norge och den nya dramatikergenerationen har 
inte riktigt slagit igenom i Danmark än. Dessutom 
har vi nyligen haft en norsk chef. Men för 10-15 år 
sedan var det mycket dramatik från Danmark, så det 
går lite upp och ner. Då var det också vanligt att man 
spelade pjäser utifrån dogmafilmerna, säger hon.

Affärer med Danmark gör dock Dramaten ofta, 
i och med att ett av de största nordiska teaterförla-
gen, Nordiska ApS, ligger där.

– Om man till exempel letar efter nyskriven in-

tressant dramatik, då är det klart att Norden ligger 
nära till hands. Förlagen arbetar också nordiskt, 
säger vd Maria Groop Russel.

Global konkurrens utmanar
För Dramaten är det samtidigt viktigt att ha en 
internationell utblick i allmänhet, menar Maria 
Groop Russel. I en alltmer globaliserad värld går det 
inte att enbart ha ett lokalt perspektiv.

– Varför ska man ens komma hit och gå på teater, 
om man har hela världen att välja på? Det handlar 
om att vi ska ha en så intressant repertoar som möj-
ligt, dels för att man ska vilja gå på en föreställning 
om man är här i Stockholm, dels också gärna resa hit 
för att gå på en föreställning.

Samarbete kring exempelvis gästspel är ett sätt 
att möta den utmaningen – något som skulle kunna 
utvecklas ännu mer i Norden, menar hon. Ett annat 
sätt är att anlita de bästa internationella namnen, som 
exempelvis regissörer eller scenografer.

– Om det är de mest spännande regissörerna från 
Europa eller världen som kommer hit, då har man i 
de här kulturintresserade grupperna lite koll på det. 
William Kentridge, från Sydafrika, var exempelvis på 
Dramaten med sitt kompani i oktober 2021, med 
produktionen Waiting for the Sibyl, som Dramaten 
samproducerade. En produktion som under en pan-
demifri period sannolikt hade intresserat publik från 
flera olika länder.

– Det är innehållet det handlar om, som teater 
och kulturinstitution måste man förtjäna sitt förtro-
ende, fortsätter hon.

Någon särskild inriktning på marknadsföring 
mot just Danmark har dock inte Dramaten, utan 
det handlar om en mer generell internationell 
inställning.

– En kulturintresserad publik som reser är ju 
kulturintresserad överallt. Vi vet ju att svenskar 
gärna reser till Danmark, men frågan är hur många 
danskar som reser till Stockholm? säger Maria 
Groop Russel och fortsätter:

– Det är klart att vi tänker att den internationel-
la gruppen är en integrerad del av vår publik, men 
det gäller att vi är attraktiva och spännande och att 
det vi gör kommer ut överhuvudtaget. Tills alldeles 
nyligen hade inte Dramaten ens någon engelsksprå-
kig sajt, säger hon.

Ser en tydlig utveckling av det dansk-svens-
ka utbytet
För Maria Groop Russel personligen har Danmark 
länge varit av intresse, inte minst eftersom hennes 

partner kommer därifrån. Hon har följt utveck-
lingen i Öresundsregionen och bland annat noterat 
den stora mängd kulturchefer som rekryterats från 
Danmark till Skåne.

– Nu jobbar jag i Stockholm, och om man 
tänker på Öresundsregionen finns det mycket mer 
flöden där. Det är klart att närheten har betydelse 
för en lyckad utveckling och det känns som att det 
händer mer och mer i regionen. Under mina 26 

år med koppling till Danmark har utbytet mellan 
länderna utvecklats mycket, säger hon. 

Hon menar att flödena över gränsen är helt 
nödvändiga, inte bara för institutionerna utan även 
för kulturutövarna själva.

– Hur ska man annars utvecklas som konstnär? 
För hur kan man utvecklas i sitt eget lilla nordiska 
land? Jag är bara positiv till det här flödet – det är så 
viktigt, säger hon. 
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Emma Meyer Dunér, chefdramaturg på Dramaten.
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Livia Millhagen som Medea och Kenneth M. Christensen som Jason i Dramatens och Betty Nansen Teatrets uppsättning av 
Medea från 2015/16.
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FORM/DESIGN CENTER
Interview med Dorte bo Bojesen, VD

Dorte Bo Bojesen tiltrådte som 
adm. direktør for Form/Design 
Center i september 2018. Hun 
er dansker, men har boet og 
arbejdet flere år i Sverige.
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I det gamle kornmagasin i den ældste del af 
Malmø, lige bag ved Lilla Torg, ligger Form/
Design Center. Det er et sted med udstillinger, ar-
rangementer og projekter samt møder og samtaler 
om arkitektur, design og kunsthåndværk. I caféen 
dufter det af kaffe, når Dorte Bo Bojesen, adm. 
direktør for Form/Design Center, tager imod. Her 
kan gæsterne sidde og arbejde, bladre i aktuelle 
designmagasiner, drikke kaffe eller købe forskelligt 
kunsthåndværk. På etagerne ovenover er der uds-
tillinger. Ved tidspunktet for interviewet hænger 
tekstiler, som Borås universitets afgangselever har 
designet og skabt i forskellige teknikker, materialer 
og farver fra træloftet. 

– Alle de temaer, som vi adresserer gennem 
samarbejds- og udviklingsprojekter skal munde ud 
i en udstilling og /eller et programformat. Det er 
gennem udviklingsprojekter vi er med til at genere-
re kundskab og viden. Alle aktiviteter skal adressere 
politikken for ”Gesltaltad Livsmiljö” med fokus på 
arkitekturens og designens rolle i at udvikle bære-
dygtige livsmiljøer for alla med helhedsperspektiv, 
interdisciplinært samarbejde samt, inkludering og 
formgivning som vigtige nøgleord. Derigennem 
får vi fokus på kvalitet og holdbarhed samt åbner 

op for innovation på nye niveauer. Vi fortolker og 
navigerer hele tiden i verden omkring os, lokalt 
mod det globale og tværtom; ”Gestaltad livsmiljö” 
og Agenda 2030 er essentielle rammeværk og nu 
også med EU satsning på New European Bauhaus, 
fortæller Dorte Bo Bojesen og konstaterer, at det 
er svært at lave en hurtig elevator-pitch for Form/
Design Center.

Centret blev etableret i 1964 og er en mødeplads 
for aktører, der arbejder med arkitektur, design og 
kunsthåndværk og en platform for vidensdeling til 
civilsamfundet. I 2018 blev Form/Design Center 
udset til at være en ”nationell nod för gestaltad 
livsmiljö”, en form for nationalt samlingspunkt i en 
regional kontekst for arkitektur, form og design og 
det får nu permanent statslig støtte. 

– Vi skal agere som facilitator. Vi skal fremme 
forståelsen for vores emneområder og temaer, og 
være linket til politikken og ser os som brobygger 
mellem erhvervslivet, akademi og den offentlige 
sektor, siger Dorte Bo Bojesen.

Der findes ikke et tilsvarende center i Danmark, 
som favner arkitektur og design såvel som kunst-
håndværk. 

– Det er jo en af de ting, der gør Form/Design 
Center unikt i Norden. Der er ikke nogen, der har 
alle tre emneområder samlet, siger hun og forklarer 
yderligere:

– Vi er ikke et museum som Designmuseum 
Danmark i København med en samling og har der-
for en anden frihed til at udvikle aktuelt indehold. 
Vi laver selv to-tre udstillinger per år, resten er 
udstillinger som er udviklet af andre samarbejds-
partners i vores store netværk og som vi tager ind 
i forhold til, hvad er det for nogle temaer, vi vil 
adressere.

Huset skal med sin café, butik, arrangementer 
og udstillinger såvel som sin digitale kanal tiltrække 
både almindelige besøgende og branchefolk.

– Vi er en kulturinstitution og et besøgsmål og 
det er et populært sted for mange Malmøborgere, 
men også danskere, der besøger Malmø, siger Dorte 
Bo Bojesen, som selv er dansk, men har boet i 
Sverige i mange år.

– Vi har rigtig mange danskere, der kommer 
forbi. Det er både professionelle besøgende og et al-
ment interesseret publikum. Når man kommer her 
en lørdag, hvor vi ligger og takter med cirka 400-
500 gæster, så er der rigtig mange danskere imellem. 
Dels afhængigt af aktuel udstilling, men også fordi 
mange har en tradition for at passere Form/Design 
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Form/Design Center er etableret i et gammelt kornmagasin i en gård ved Lilla Torg i Malmø.

FAKTA FORM/DESIGN CENTER
Form/Design Center ligger midt i Malmø og 
er en samlingsplads for aktører, der arbejder 
med arkitektur, design og kunsthåndværk, men 
vender sig også til almindelige borgere. I centret 
er der udstillinger, arrangementer, café og 
butik. I 2018 blev centret udset til et nationalt 
”nod för gestaltad livsmiljö”, dvs. samlingspunkt 
for arkitektur, form og design. Udgangspunktet 
er at indsamle og formidle viden om udvikling af 
de steder mennesker bor, arbejder og lever og 
med fokus på bæredygtighed. Centret har cirka 
110.000 besøgende og arrangerer omkring 25 
udstillinger og 150 arrangementer om året. 

I Malmø ligger Form/Design Center som samler aktø
rer inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. 
Centret har et bredt samarbejde med aktører i Sverige, 
men har også et interregionalt perspektiv med FN’s 
verdensmål som ramme. Det kan blandt andet handle 
om nordiske projekter som Sustainordic eller at tænke 
over grænsen til Danmark i forbindelse med events 
som Arkitekturdagarna i Malmø eller arkitekturkon
gressen UIA 2023 i København.

FORM, DESIGN OG ARKITEKTUR 
OPLAGT FOR NORDISK FOKUS MED 
VERDENSMÅLENE SOM RAMME  

Center som en hyggelig plads at besøge i det gamle 
kornmagasin med aktuelt content, siger hun.

Mange samarbejder med danske aktører
Form/Design Center er en lille organisation, men 
gennem samarbejde med andre relevante aktører, 
bliver der igangsat mange initiativer og projekter. 
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Dorte Bo Bojesen nævner brancheorganisationerne: 
Sveriges Arkitekter, Svensk Industridesign (SVID) 
og Svensk Form som de største samarbejdspartnere, 
men tillægger: 

– Og så er der andre aktører, som Business 
Sweden, Svenska institutet og relevante universiteter 
og forskningsinstitutter samt Malmö stad og Region 
Skåne. Går du ud i det nordiske perspektiv, så er 
det DAC, Dansk Designcenter, DOGA i Norge, 
Designforum Finland og 
Islands Designcenter. 

I det hele taget har 
Form/Design Center meget 
samarbejde med aktører i 
andre nordiske lande. De 
har for eksempel lige haft 
udstillingen ”Jävla kritiker” 
som blev til i samarbejde mellem arkitekter, kritikere 
og journalister fra Sverige, Danmark og Norge. 

– Det er en ret smal, nørdet udstilling, hvor vi 
adresserer, hvordan det egentlig ser ud med kritik-
ken inden for arkitektur. Man har arbejdet ud fra 
et fiktivt sted, hvor det for eksempel var en dansk 
journalist, som har skrevet og en svensk arkitekt, 
som ud fra den kritik, har gestaltet, eller formgivet, 
et rum eller en bygning, fortæller Dorte Bo Bojesen. 

Også i relation til flere større events bliver der tænkt 
over grænsen. Ved Arkitekturdagarna, ARKDGR, 
som er et årligt event i september, der arrangeres i 
samarbejde mellem Sveriges Arkitekter og Form/
Design center, inviteres danske forelæsere afhængigt 
at temaet for årets event. I forbindelse med at Kø-
benhavn er Arkitekthovedstad år 2023 og den inter-
nationale arkitekturkongres, UIA2023, skal afholdes 
i København, er der også en samtale med Dansk 
Arkitekturforening om hvordan Form/Design Cen-
ter i samarbejde med Malmö stad og Region Skåne 
kan være en link eller hybrid til konferencen. 

– Der findes så mange fine pladser og aktiviteter 
som ligger i linje med det definerede tema i Køben-
havn 2023; ”Copenhagen in Common” og UIA 
teamet ”Don’t leave anbody behind”, siger Dorte Bo 
Bojesen.  

– Vi ser mange synergier og vil være med til at 
skabe relevante netværk på tværs af Sundet. Jeg 
oplever at vi har udviklet ’verksamheten’ og vores re-
lationer og på den måde har vi også øret vendt mod 
København og Danmark, der hvor det giver mening 
i forhold til vores opgave, siger Dorte Bo Bojesen. 

Der opstår hele tiden nye muligheder og nye sam-
arbejdspartnere. I efteråret 2021 lavede A.P. Møller 

Fonden en temaindkaldelse om nordisk samhørig-
hed. Den danske iværksætter-forening Maker, 
kontaktede Form/Design Center og de lavede en 
fælles projektansøgning til fonden. Projektet fik 
ikke støtte, men selve arbejdet med ansøgningen har 
været til nytte, mener Dorte Bo Bojesen, eftersom 
der er skabt en forbindelse og det er muligt at andre 
projekter vil opstå: 

– Bare det at dialogen har været der, er vigtigt. 
Det gør også, at du for 
din egen udviklings skyld, 
har fået gjort den ”om-
världsbevakning” som er så 
bydende nødvendig; at se 
på, hvem findes og hvem 
kunne være interessant 
at samarbejde med, og 

konstatere at her findes aktører som vi ikke kendte 
til men som kan være den brik vi mangler eller ikke 
viste vi manglede. En indsats og investering tror jeg 
er godt givet ud.

Nordisk og europæiske projekter og FN’s 
verdensmål sætter også rammen for inter-
regionale projekter
Dorte Bo Bojesen ser dog ofte samarbejde i et større 
perspektiv. FN’s verdensmål sætter rammen for det 
meste arbejde, mener hun. Og dermed også det 
europæiske og nordiske. Form/Design Center er ne-
top blevet partner i New European Bauhaus, som 
er et europæisk initiativ, der skal fremme bæredyg-
tighed, inkludering og æstetik inden for byggeri 
og byudvikling, også set i et bredere perspektiv på 
samfundsudvikling: 

– Det er jo ligesom man i Sverige har gjort natio-
nalt med politikken for ”Gestaltad livsmiljö”, så har 
man nu på europæisk niveau sagt, vi ser, at der lig-
ger nogle fagområder, der har nogle kompetencer og 
metoder, som kan være med til at sætte mennesket i 
centrum og drive en bæredygtig samfundsudvikling, 
siger Dorte Bo Bojesen og fortsætter: 

– Interessant er det at Ursala von der Leyen 
konkret adresserer bæredygtighed, inkludering, 
skønhed, som vigtige parameter for udviklingen af 
vores livsmiljøer. Æstetik som begreb har i Sverige 
ikke være anvendt i diskussionen igennem længere 
tid – har næsten været at betragte som et fyord - 
men vi er nødt til at bringe æstetikken i tale, hvis 
vi skal skabe kvalitet og langsigtet holdbarhed.
Inkluderingsperspektivet bliver også sat i centrum 
og gennem et co-designgreb og metodik får vi netop 
mulighed for at sikre at vi sætter mennesket i cen-

”Vi ser mange synergier 
og vil være med til at ska-
be relevante netværk på 
tværs af Sundet.”

trum og adresserer: hvem er det, der skal bo her og 
hvordan vil de interagere med sin omgivelser?

Det er også bæredygtighed, som er det vigtigste fo-
kus i det nordiske samarbejde fremover. Form/De-
sign Center har blandt andet været projektleder for 
projektet Sustainordic, som har undersøgt bæredyg-
tigt forbrug og produktion i et nordisk perspektiv, 
sat i relation til FN’s verdensmål 12. Projektet fik 
støtte af Nordisk Ministerråd og endnu et nordisk 
projekt med støtte derfra, er på vej.

–  Nordisk Ministerråd har nu valgt at flytte 
fokus i forhold til deres vision 2030 og de nordiske 
statsministre har sat en strategi for 2020-2024, 
som har mere fokus på mål 11, som fokuserer på 
bæredygtig byudvikling. Der er vi blevet budt ind 
sammen med Teknologirådet i Danmark til at drive 
et projekt, som skal adressere bæredygtige byggema-
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terialer og arkitektur med fokus på træ. Vi skal dis-
kutere kvalitet og æstetik, men selvfølgelig koble det 
til andre byggematerialer og hvordan man tænker i 
biodiversitet og cirkularitet – hvordan vi går fra best 
til next practice, siger Dorte Bo Bojesen.

Det er tydeligt at mærke Dorte Bo Bojesens 
engagement både for de temaer som Form/Design 
Center arbejder med og for samarbejdet på tværs af 
faglighed såvel som grænser. 

– Jeg ser, at der findes en masse muligheder, ud-
fordringen er at finde resurserne og finansiering til at 
kunne drive projekter fremadrettet. Men faktisk også 
have resurserne til at have øret mod marken; at være 
dem, der er ude og ”omvärldsbevakar” for at se, hvad 
bliver det næste. At vi hele tiden er på forkant med de 
behov der er for kundskabsgenerering, -indsamling og 
-formidling indenfor vores emneområder, siger hun. 

Udstillingen Material meetings på Form/Design Center 
visade textildesignstudenternas examensarbeten vid Textil-
högskolan i Borås våren 2021.
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Del II:

SAMARBETE:
• Skillnader ger 

 inspiration
• Fokus på att resa 

i  närområdet gör 
det dansk-svenska 
samarbetet  
relevant

• Bredare kompe-
tens genom sam-
arbete

• Fördelar med 
samproduktion och 
samfinansiering

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Arbetsversion - ej för distribution



38 39

SAMARBETE

ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022

SAMARBETE

ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022

musik er en kunstform, som let kan bevæge sig over 
grænserne og nå et internationalt publikum samtidig 
som up coming artister og mindre kendte bevæger sig i 
et mere regional eller national sammenhæng. 

Uanset hvilket område inden for kunst og kul-
tur, som vi har kigget på til denne analyse, er der 
mange eksempler på dansk-svenske samarbejder. 
Visse projekter og aktiviteter er meget lokale eller 
specialiserede og kan være opstået på initiativ fra frie 
kulturaktører, andre er tværregionale eller tværna-
tionale og omfatter større institutioner og offentlige 
midler. Samarbejdet sker ofte på nordisk niveau og 
inkluderer dermed aktører i flere lande end Sverige 
og Danmark. 

Måske hænger meget af de samarbejder, som ses 
mellem danske og svenske kulturaktører først og 
fremmest sammen med kunstens frie bevægelighed og 
det internationale fokus, der ofte eksisterer inden for 

Samarbete över gränserna sker frekvent inom kultursektorn. Konst och kultur är 
på många sätt gränslösa fenomen, men kan samtidigt också vara mycket nationellt 
eller regionalt orienterade. När danska och svenska kulturaktörer samarbetar kan 
likheterna länderna emellan göra det enklare, samtidigt som de små olikheterna 
kan inspirera till andra sätt att tänka och göra saker på. Det kan dessutom vara en 
fördel att samarbeta över gränsen när det handlar om större produktioner, för att 
hitta rätt kompetens, dela kunskap och få projektfinansiering. 

SAMARBETE
Potential i att samarbeta över gränsen

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D kultur. Det kunne måske lige så vel handle om et sam-
arbejde mellem en artist og en kunstner i New York 
og København, som i Malmø og København. Men 
samtidig ligger der noget i den geografiske nærhed, 
de kulturelle ligheder, det sproglige fællesskab og det 
grænseoverskridende netværk mellem de to lande, som 
gør at samarbejdet har et større potentiale.

Kultur indgår ikke i det politiske samarbej-
de på tværs af Øresund
At der i grænseregionen skulle opstå en større 
udveksling af kulturaktiviteter og publikum var et 
tydeligt ønske i starten af Øresundssamarbejdet, 
men i løbet af de seneste ti års tid har EU-program-
met for tværregionalt samarbejde Interreg ØKS, de 
politiske samarbejdsorganisationer Greater Copen-
hagen og STRING, valgt kultur fra. Også i det 
nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd er kultur 
blevet prioriteret lavere i forhold til grøn omstilling i 
ministrenes vision for 2030. Der findes heller ingen 
statistik som måler tværgående aktiviteter på kultur-
området. Det er derfor ikke muligt at måle hverken 
omfatning eller udvikling. Samtidig er det muligt 
at identificere meget samarbejde mellem både 
fristående aktører og kulturinstitutioner i Sverige og 
Danmark. 

Et samarbejde på tværs af grænsen kan blandt 
andet opstå af et kompetencebehov, det kan være 
drevet af en mulighed for at søge fælles finansiering, 
af en person, der arbejder og har kendskab til kul-
turbrancherne i begge lande eller et græsrodsprojekt 
med en specifik dagsorden, der søger over grænserne 
for at finde ligesindede samarbejdspartnere. Og der 
er mange grunde til at samarbejde. For eksempel 
sammenfatter Søs Krogh Vikkelsøe, konstitueret 
leder for Kulturværftet i Helsingør fordelene ved 
musiksamarbejdet med Helsingborg sådan: 

– Det ene spor er jo artistsporet, hvor det er vig-
tigt, at artisterne får opbygget deres CV ved at spille 
i et andet land. Så er der publikumssporet, som 
handler om hvor meget publikum får man flyttet i 
forhold til at opleve en anden kultur og identitet. 
Så er der det tredje, eksportdelen, som handler 
om, at det rent faktisk er et vækstområde, hvor vi 
kan skabe værdi på flere planer. Der er også hele 
hubdelen/uddannelse, apropos talentudvikling, at vi 
kan lære noget af hinanden i forhold til hvordan vi 
identificerer og arbejder med talenter. Og så er der 
vidensdelingen, det at vi lærer af hinanden på tværs 
af grænserne. (Læs interview i på side 56-65.)

I spørgeskemaundersøgelsen som er lavet til denne 
kulturrapport svarer samlet set 89 af de 100 kul-

turaktører i Sverige og Danmark, der har svaret på 
dette spørgsmål, at de samarbejder med aktører i 
andre lande. Billedet er det samme uanset om der ses 
på de danske eller svenske kulturaktører. At sampro-
ducere og vidensdele er de to former for samarbej-
de, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen, er mest 
almindeligt. Nogle af de former for samarbejde, som 
bliver nævnt blandt fritekstsvarene i spørgeskemaet 
er: samarbejde om booking af internationale bands, 
produktudvikling, deltagelse i internationale messer, 
konferencer og møder, samfinansiering, monitorering 
af kulturudvikling inden for delbrancher så som film 
og festivaler samt international kulturudveksling, 
samarbejde om omkringliggende service og tjenester 
samt om projekter og freelance kompetencer.

For de svenske kulturaktører er Danmark det land, 
som flest har samarbejde med. Og omvendt er 
Sverige det land, som flest danske kulturaktører i 
spørgeskemaundersøgelsen, samarbejder med efter 
kategorien ”Øvrige Europa”. For kulturaktørerne 
i Sverige er samarbejdet med aktører i det øvrige 
Europa også omfattende og for både de danske 
og svenske kulturaktører er aktører i de øvrige 
nordiske lande også udbredt. Der er en større 
andel af aktørerne i Skåne og Region Hovedstaden, 
som har et samarbejde med aktører i nabolandet 
end i Stockholm. Der er dog også flere svar fra 
de to regioner ved Øresund. Der er også en klar 
majoritet blandt kulturaktørerne i Øresundsregi-
onen, som ser et potentiale i at samarbejde med 
aktører i henholdsvis Sverige og Danmark. 31 af 
32 kulturaktører i Region Hovedstaden og 35 af 
37 aktører i Skåne ser et potentiale i at samarbejde 
over grænsen. 70 procent af samtlige svarende ser 
ingen udfordringer ved at samarbejde med aktører 

Kunst og kultur er på mange måder grænseløs. 
Visse kunstnere, artister og instruktører slår igennem 
internationalt mens andre agerer mere nationalt eller 
til og med regionalt. Det er også naturligt for mange 
kulturaktører at samarbejde over landegrænserne. 
Kunstgallerier og museer er vandt til at se ud i verden 
efter inspirerende kunstnere og udstillingsdesignere, 
som kan lokke publikum. Formål og objekter lånes ud 
og viden udveksles. Inden for scenekunsten er særligt 
dans en international kunstform, hvor danserne har 
hele verden som sit arbejdsfelt og formidlingen til pu-
blikum uafhængig af det talte sprog. Når det handler 
om teater bliver sproget mere begrænsende i relation 
til skuespillerne på scenen såvel som publikum, selvom 
det stykke som fremføres, kan være hentet fra et andet 
land. Det kreative team bag ved scenen kan derimod 
bestå af medarbejdere, freelancere og konsulenter fra 
andre lande. Det samme gælder film, som dog gennem 
tekstning kan nå et større publikum i udlandet. Også 
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Ja Nej

NI AF TI SAMARBEJDER MED KUL-
TURAKTØRER I ANDRE LANDE

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til denne kulturanalyse

Fordeling af svar for de hhv. svenske og danske kulturaktører som har 
svaret på spørgsmålet: Har I samarbejde med aktører i andre lande? 
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i nabolandet mens 30 procent mener, at der kan 
være nogle udfordringer for det. Fordelingen er 
nogenlunde den samme mellem de danske og 
svenske aktører. 

Ligheder og sprogfælleskab gør samarbej-
det lettere
En af de fordele, som interviewpersonerne løfter 
frem, er ligheden mellem Sverige og Danmark. 
Både de overordnede ligheder, der er mellem skan-
dinaviske velfærdssamfund, men også i forhold til 
arbejdskultur og sprogfællesskab. 

– I 90 procent af tilfældene fungerer teatre på 
samme måde i hele verden, men de resterende 10 
procent kan være meget forskellige. Man har en 
tekst, man skal forstå teksten sammen med skuespil-
lerne og finde ud af, hvordan man vil fortælle den. 
Processerne kan være ens, men der er også dele, 
hvor de slet ikke er ens., siger Staffan Valdemar 
Holm, svensk freelance instruktør, der er bosat i 
København og arbejder i både Sverige og Danmark. 

Det er noget Jesper Petersson fra SVT fremhæver 
i interviewet på side 66-67.

– Vi har de samme værdier og samfund, så 
udvekslingen af programmer og vores kommunika-
tion er meget gnidningsløs, siger Jesper Petersson, 
programindkøber op SVT med specifikt ansvar 

for programudveksling mellem de nordiske public 
service-selskaber i samarbejdet Nordvision.

Lighederne er med til at gøre samarbejdet lettere 
og skabe større forståelse. Noget som Lise Bach 
Hansen, Head of programming and literature på 
Det Kongelige Bibliotek i København, synes er 
specielt for kultursektoren. 

– I kultursektoren, har jeg indtryk af, at vi forstår 
netop hinandens lande bedre end i andre brancher. 
Vi rekrutterer fra begge sider og følger med i, hvad 
der sker i hinandens lande, siger hun og forklarer 
at kultursektoren i Danmark og Sverige på mange 
måder er flettet sammen gennem at mange arbejder 
på begge sider af grænsen: 

– Det er også sådan som filmstøtten er skruet 
sammen, men eksempelvis også på teatrene cirku-
lerer de højtstående nordiske sceneinstruktører. Og 
inden for litteratur, forlagsverden, film og kunst. Vi 
ser meget på hinanden. 

Hun mener også, at der er et stærkt sprogfælles-
skab, som kan være en inspiration og en fordel ved 
samarbejde. 

– Der er en samhørighed og en genklang af noget 
velkendt og dog fremmed. Det sproglige fællesskab 
er desuden inspirerende. Tænk at man kan rejse helt 
til Finland eller Nordnorge og folk forstår mig, når 
jeg taler dansk, siger Lise Bach Hansen. 

Det ensartede sprog er også noget, som filmsel-
skabet Miso Film har taget vare på, da de valgte at 
arbejde i hele Skandinavien. 

– Det faldt os helt naturligt. Vi taler alle mere 
eller mindre det samme sprog i Skandinavien, og 
de fleste forstår, hvad man siger. Og det betyder 
et større marked - hvorfor begrænse sig til ét land, 
når man kan have tre? siger Peter Bose, direktør og 
stifter af filmselskabet Miso Film, der har kontor i 
København, Stockholm og Oslo og som producerer 
film og tv-serier i alle tre lande. (Læs interview på 
side 86-89.)

Sproget kan dog være et hinder i samarbejdet i 
starten:

–  Man skal være forberedt på, at det kan være 
lidt svært i starten. Man er lidt udenfor og forstår 
ikke helt, hvad folk taler om. Man forstår måske 
sproget, men ikke alle de referencer og politik, de 
taler om. Det er en forhindring, som man skal 
overvinde. Vi er så tæt 
på hinanden geografisk, 
sprogligt og kulturelt, men 
det er stadig to lande og to 
forskellige sprog, siger Carl 
Moberg, svensk filmprodu-
cent, manuskriptforfatter 
og instruktør, som sidste år 
indspillede sin første film i 
Danmark. (Læs interview i 
på side 90-95.)

Sprogfællesskabet gør det muligt at samarbejde 
på sit eget sprog, men er også en mulighed for at 
hente kultur direkte fra nabolandene. 

– Hvis du f.eks. er på udkig efter interessant 
nyskrevet drama, er det klart, at Norden ligger ved 
hånden. Forlagene arbejder også nordisk, siger Ma-
ria Groop Russel, adm. direktør for Dramaten.

Samtidig peger flere af interviewpersonerne også 
på, at sprogfællesskabet mindsker i og med de yngre 
generationer har svært ved at forstå de andre nordis-
ke sprog og foretrækker engelsk. 

Forskellighed som inspiration
På trods af at Danmark og Sverige har så mange 
ligheder, oplever de, der har arbejdet på begge sider 
af grænsen eller samarbejdet på tværs, også mange 
forskelle. Men forskellene kan også være til gavn, 
når der skal deles viden. Måden at gøre noget på i 
det ene land, kan inspirere i det andet:

– Vi har meget at lære af hinanden. Det er i for-
skellene, at vi ser potentialet for udveksling mellem 
landene, siger Benny Marcel, direktør for Nordisk 
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Kulturfond. 
Det er særligt noget som bliver tydligt i tvær-

nationale samarbejder og for de, som arbejder i 
nabolandet og dermed får erfaring fra begge landes 
kultursektor. 

– Vi får disse bærere af kompetencer, som er 
med til at gøre os mere lige. Man lader sig inspirere 
af de bedste sider af den anden kultur og tager jo 
bare det gode og bygger videre på det, siger Mira 
Helenius Martinsson, adm. direktør og kunstnerisk 
leder for Skånes Dansteater. (Læs interview i på 
side 84-85.) 

Flere af interviewpersonerne løfter de forskelli-
ge vilkår, og dermed kulturens rolle, i Sverige og 
Danmark. 

– Der er mere kunst for kunstens skyld her i 
Sverige - det kan jeg faktisk godt lide. Når man 
sammenligner de to landes tv-kanaler, DR og SVT, 

og ser, hvad der sendes, er 
der forskel. I Sverige kan der 
fredag aften vises en klassisk 
koncert med nykomponeret 
musik. I Danmark er seertal 
altid vigtige, det bliver kva-
litetskriteriet. Derfor ville en 
klassisk koncert aldrig blive 
sendt en fredag aften. Det er 
det samme med radio: ”Vi 
ved ikke, hvor mange lyttere 

vi havde - det er ikke afgørende”. I scenekunstver-
denen er det lidt det samme, siger Michael Bojesen, 
direktør og kunstnerisk leder for Malmö Opera og 
en af de otte danske kulturchefer i Malmø.

Den mere værdibaserede tilgang er netop en af 
svensk kulturs styrker, fremhæver Gitte Wille, der er 
dansker, men har arbejdet som kulturchef i Region 
Skåne siden 2012. 

– Jeg ser en styrke i den rummelighed, tolerance 
og demokratisering der er. At kunsten skal være for 
alle. Kunst og kulturlivet taler om samfundet på 
en anden måde. De har et humanistisk perspektiv 
med ligestilling og mangfoldighed, og ser sig som en 
bredere del af samfundet. 

Det er Lise Bach Hansen enig i:
– På alle politiske niveauer er der et andet mod 

til at tale om struktur og en vilje til at lovgive og 
forandre. Selv hos de meget konservative er der 
fokus på problematiske strukturelle mønstre i sam-
fundet, siger Lise Bach Hansen. 

– Så det tror jeg er en forskel, som ville være godt 
at gøre danskerne opmærksomme på. Det er faktisk 
inspiration mere end politisk korrekthed. 

På Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant 
er der ofte svenske gæster på scenen til 
forfattersamtaler. 

”Det er en samhørig-
hed og en genklang af 
noget velkendt og dog 
fremmed. Det sproglige 
fælleskab er desuden 
inspirerende.”
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Stærkere sammen – medfinansiering og 
”større muskler”
En af anledningerne til at samarbejde handler om 
økonomi. Det kan være en fordel at gå sammen 
om investeringer og opkøb. Louisiana og Moderna 
Museet i Stockholm har for eksempel samarbejdet 
om større udstillingsproduktioner. Det er også et af 
arguementerne, som bliver fremævet i musiksamar-
bejdet mellem Helsingborg og Helsingør. Sammen 
er de to byer på størrelse med Odense og det giver 
mulighed for at tiltrække et større publikum, når en 
koncert markedsføres på begge sider af Øresund. 
Inden for film og tv er det også meget almindeligt at 
samarbejde omkring produktioner. 

– Vi gør det ikke først og fremmest, fordi vi har 
et broderskab, men fordi vi har gavn af det. Vi får 
meget mere for den samme pris, og det betyder 
noget, ikke mindst i betragtning af situationen i 
branchen for levende billeder med platforme, der 
har store finansielle muskler. Vi bliver lidt stærkere 
sammen, end vi var alene. Vi kan slå lidt hårdere 
og forhandle lidt hårdere, siger Jesper Petersson, 
programindkøber hos SVT med særligt ansvar for 
programudveksling mellem de nordiske public servi-
ce-selskaber i Nordvision-samarbejdet.

I 2021 bidrog Nordvision med støtte til sampro-
duktion af 2.500 programafsnit og udvekslede 
1.700 afsnit af programmer inden for Norden. 

Peter Bose, der driver filmbolaget Miso Film 
tillsammans med Jonas Allen, fremhæver også det 
økonomiske incitament.

– Hvis man ser på Zentropa, som har lavet 
mange film i Trollhättan, er de et godt eksempel på, 
hvordan samarbejdet mellem Danmark og Sverige 
fungerer. Det skyldes bl.a. finansieringen af filmene, 
hvor Film i Väst har bidraget med mange penge. 
Film i Skåne har en helt anden størrelse end Film 
i Väst - de har meget færre penge, hvilket påvirker, 
hvor mange produktioner man kan tiltrække, siger 
han, siger han.

Det er desuden en fordel at findes på flere marke-
der for at sprede risikoen, mener Peter Bose:

– Nogle gange har vi mange produktioner i Sve-
rige - andre gange færre og i stedet flere i Danmark. 
Det spreder risikoen, og på et tidspunkt, hvor der er 
behov for at sprede risikoen, er det virkelig godt. 

Også i teaterverdenen er der behov for at trække 
på hinandens kompetencer for at kunne producere 
store forestillinger. Det kreative team bag en fo-
restilling består ofte af folk fra hele Norden og andre 
dele af verden.  

– Når det gælder kunstnerisk nøglepersonale som 

Når Gitte Wille omvendt skal beskrive dansk 
kulturs styrker, så handler det mere om entre-
prenørskab og et kritisk blik. 

– Jeg synes, der er et meget stærkt samfundsper-
spektiv. Den danske kultursektor er mere i kritisk 
opposition til samfundsordenen, de er betragtere. 
Danske kunstnere ser sig som kritiske overfor sam-
fundsordenen og kunst skal give udtryk for noget. 

Det giver også en mulighed for mere generelt 
at kunne udtrykke sig mere frit, mener Pontus 
Lidberg, svensk koreograf og danser og kunstnerisk 
leder for Dansk Danseteater:

– Danmark har et højere til loftet for debat 
generelt. Der er mere åbenhed over for at udtrykke 
sig, siger han. 

Der kan også være forskelle i struktur og finansie-
ring, som kan inspirere til nye måder at finansiere 
og organisere projekter. I Helsingør og Helsingborg 
har de mange erfaringer med samarbejde over græn-
sen, særligt på musikområdet, og en af fordelene, 
som de ser det, er netop de nye perspektiver på 
struktur og finansiering. 

– Vi bliver nødt til at forstå, hvor forskelligt 
musikområdet er på de to sider af Øresund, - men 
samtidig pege på ensartetheden. I relation til Region 
Hovestaden har vi for eksempel været inde og iden-
tificere udviklingsmidler, der flugter med initiativ 
fra Region Skåne. Og nu er vi lykkedes med midler 
fra Region Hovedstaden, fordi vi har peget på et 
konkret udviklingspotentiale, fortæller Søs Krogh 
Vikkelsøe, der er konstitueret leder af Kulturværftet 
i Helsingør. 

– Men jeg tænker, at selvom vi ikke fik støtteord-
ningen, så er vi jo tit ude i nogle overvejelser og 
drøftelser omkring hvordan vi kan samarbejde. Det 
har banet en vej for en måde at tænke og nærme sig 
hinanden, siger Søs Krogh Vikkelsøe. 
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regissører, scenografer og lysteknikere, er Norden 
et fælles arbejdsmarked - ellers bliver det for lille. 
De bevæger sig meget problemfrit mellem Sverige, 
Norge og Danmark. Generelt tror jeg, at det fung-
erer mere sådan her inden for kunstneriske erhverv 
end inden for sceneteknik. Også når vi rekrutterer 
ledere, kigger vi på hele Norden og Europa, siger 
Maria Groop Russel, adm. direktør for  Dramaten i 
Stockholm.

Der er også mulighed for at søge andre fonde ved 
tværnationalt samarbejde, fremhæver en respondent 
i spørgeskemaundersøgelsen: 

”Man lär sig av varandra och har också möj-
lighet att tillsammans söka Nordiska fonder för 
samarbeten.”

Nordisk Kulturfond, Svensk-danska kulturfon-
den og Fondet for Dansk-svensk samarbejde er 
nogle af de muligheder, der er for specifikt tværna-
tionale projekter. Derudover er der mange andre 
fonde, særlig i Danmark, hvor det er muligt at søge 
støtte. For eksempel opfordrede A.P. Møller fonden 
sidste efterår til at søge om penge til projekter, der 
kan styrke den nordiske samhørighed. 32 projekter 
fik støtte til i alt 65 millioner danske kroner. 

Samtidig er der flere af interviewpersonerne, 
som fremhæver at manglen på muligheder for at 
samfinansiere projekter netop er en svaghed ved 
tværnationalt samarbejde og at der mangler en mere 

permanent struktur for det grænseoverskridende 
kultursamarbejde. Blandt andet efterlyser Emma 
Meyer Dunér, som er chefdramaturg på Dramaten, 
mere støtte til teatersamarbejder, eftersom planer 
om samproduktioner ellers ofte falder til jorden, 
fordi det bliver for dyrt for de involverede institu-
tioner. 

– Hvis der var en fond eller noget lignende, som 
man kunne søge penge fra, ville det virkelig være 
et incitament til at lave flere samproduktioner. Vi 
samarbejder gerne med scenekunstnere og kostu-
medesignere i Danmark, men det medfører trods 
alt en ekstra omkostning. Vi gør det alligevel, men 
måske ville det ske lidt oftere, hvis der var midler at 
søge om. Eller vi kunne tage dertil med en Drama-
ten-produktion eller invitere dem til at spille her i et 
par uger. Det ville betyde virkelig meget, siger hun.

Gitte Wille, kulturchef for Region Skånes kul-
turforvaltning efterlyser også flere støttemuligheder 
for tværregionalt samarbejde.

– Hverken Interreg, Greater Copenhagen eller 
STRING har fokus på kultur. Der er ingen rammer 
for kultursamarbejdet. Så skal det være de helt store 
projekter, som søger EU-midler i eksempelvis Creati-
ve Europe, som er en stor EU-fond, siger hun. 

Samtidig kan forskellige struktur for finansiering 
være en udfordring for samarbejdet, peger nogle af 
interviewpersonerne på. Det kan for eksempel være 
regler om at bidraget ikke må gøre nytte udenfor 
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Gadekunst i Malmø.

Skuespilhuset i København.
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FONDSSTØTTE
I Danmark er der mange fonde, som uddeler 
støtte til forskellige projekter. Kulturelle 
formål fik bevilliget næst flest støttekroner 
fra de danske fonde i 2020 – 2,5 mia. DKK. I 
Sverige er der ikke en lige så udbredt struktur 
for fondstøtte til kulturbranchen, men der er 
fonde og stiftelser, som uddeler til kulturelle 
formål også i Sverige. 
Der er desuden nogle fonde, som særligt 
uddeler støtte til tværnationale/nordiske 
projekter, eksempelvis:

Nordisk Kulturfond som har til formål at 
stumulere udviklingen af kunst- og kulturlivet 
i Norden og i en global kontekst. 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde  som 
har til formål ”at bidrage til øget forståelse og 
samarbejde mellem Danmark og Sverige på 
kulturelle og andre områder.” 
Svensk-danska kulturfonden som har til 
formål at ”stödja kulturellt samarbete mellan 
Sverige och Danmark.”
Dansk-Svensk Kulturfond som har til formål at 
styrke kendskabet til svensk kunst og kultur i 
Danmark. Fonden uddeler hvert år et kultur-
pris, men det er ikke muligt at søge penge fra 
fonden. 
Clara Lachmanns Stiftelse som har til formål 
at ”främja den skandinaviska samkänslan.”
A.P. Møller Fonden har bl.a. opfordret til pro-
jekter som adresserer nordisk samhørighed. 

landets grænser og uoverensstemmelse i måden at fi-
nansiere projekter med enten fond- og projektpenge 
eller offentlige driftsmidler. 

Filmproducenten og instruktøren Carl Moberg 
fremhæver for eksempel at han ikke var berettiget til 
en vis form for støtte fra Det Danske Filminstitut 
eftersom han ikke var bosat i landet, selvom han 
lavede en spillefilm som udspillede sig i København 
med dansk tale. 

Bredere netværk og vidensdeling
Et samarbejde med aktører i nabolandet, giver også 
et bredere netværk. Flere interviewpersoner anser, 
at der er et stærkt netværk inden for forskellige dele 
af kulturbrancherne i Norden. Det kommer dels 
af en interesse for hvad, der sker på kulturscenen 
i de andre nordiske lande og dels fra et behov for 
kompetencer. Flere af interviewpersonerne peger på, 
at netværkene på tværs af Øresund bliver stærkere, 
når en person tager et job i nabolandet og samtidig 
bevarer sit kontaktnet i hjemlandet.  

– Jeg har også været en slags brobygger for dans-
kerne til det svenske teaterliv, fordi jeg inviterede 
dem først i Malmø og siden i Stockholm. Nogle af 
de svenskere, jeg har mødt, har sidenhen søgt den 
anden vej, siger Staffan Valdemar Holm, der er 
teaterinstruktør.  

– Netværket forsvinder jo ikke bare for at man 
tager til Malmø, så jeg har kontakt med mange 
danske instruktører og scenografer, som er mega-
dygtige. Det er virkelig en god uddannelse, der 
er i København og nogle meget kompetente folk, 
som kommer derfra. Så det er ikke svært for mig at 
tiltrække instruktører og samarbejdspartnere. Alle 
vil til Malmø!, siger Kitte Wagner, der er teaterchef 
for Malmö Stadsteater. 

Det giver også en fordel når der skal skabes 
kontakt med henblik på nye samarbejder, mener 
Kitte Wagner:

– Jeg synes det er let at skabe de her samarbejder, 
jeg tager bare telefonen og ringer, og har jo et stort 
netværk i Danmark. Men jeg kan godt samtidig se, 
at det bliver nødt til at være en dansker, der gør det.

På Skånes Dansteater har Mira Helenius Mar-
tinsson, som kom til Skåne fra Norrland for to års 
tid siden, oplevet, at der er stor udveksling af viden 
og kompetencer over grænsen. 

– Det er blevet sådan, at der er mange danske 
ophavspersoner i min værktøjskasse. Jeg har fundet 
mange kunstnere i Danmark, som jeg nyder at 
samarbejde med. Og det er blevet på mange fron-
ter: lysdesign, kostumedesign, scenografi, koreo-
grafer. Der er også mange klassepædagoger, altså 

til træningen. Og dansere, selvfølgelig. Hele vores 
økologi er påvirket. 

- Kunsten er grænseløs i den forstand, at den 
ikke respekterer bopælsadresser. Vi har pianis-
ter, der krydser broen dagligt, og fotografer og 
filmskabere. Vi får den slags service eller service i 
de daglige aktiviteter hele tiden fra Danmark, siger 
hun.

Ud over de mere lokale eller regionale netværk 

i Øresundsregionen, er der også mere overordnede 
nordiske netværk, oplever Dramatens adm. direktør 
Maria Groop Russel.

– Der er ting, der sker samtidig i alle de nordiske 
lande, og vi her kan vi f.eks. udveksle erfaringer om, 
hvordan f.eks., digitaliseringen har påvirket os. Der 
er meget at dele mellem os. Der foregår en generøs 
samtale inden for den nordiske scenekunst - og også 
inden for den europæiske - hvor vi deler erfaringer. 
Danmark har f.eks. haft ret udfordrende bevægelser 
i kulturpolitikken, som det har været interessant 
at udveksle erfaringer om. Vi taler også om penge: 
hvordan vi kan gøre den kunstneriske opgave mere 
effektiv, men stadig udvikle og udvide den. Det 
kan også handle om ting som ”Hvordan gjorde I, 
da I renoverede jeres lokaler”, det kan handle om 
forskellige former for finansiering til projekter og 
om, hvordan produktions- og fremstillingsprocesser 
kan udvikles og ændres., siger hun.

Netværkene opstår dermed nogle gange af sig 
selv, men det kan også være mere formelle netværk 
for vidensdeling. Malmö Konstmuseum deltager 
blandt andet i nogle nordiske netværk for at udvikle 
nye kunstmuseumsmodeller.

– Og sådanne netværk kan give noget inspira-
tion. Så fungerer noget måske bedre i Roskilde end 
her, men vi er jo alle sammen i en proces og kan 
lære af hinanden, siger Kirse Junge-Stevnsborg, chef 
for Malmö Konstmuseum.

Et andet eksempel er det europæiske teatersam-
arebjde mitos21, hvor blandt andre Det Kongelige 
Teater, Østerbro Teater og Dramaten deltager fra 
Danmark og Sverige.

Fokus på nærområdet og det nordiske 
Flere af interviewpersonerne løfter også, at nærområ-
det, det skandinaviske og nordiske, kommer mere i 
fokus. Dels som en effekt af coronapandemien, hvor 
nærområdet blev mere relevant for rejser og oplevelser 
og dermed også for samarbejde, dels som en effekt af 
strategier om grøn omstilling og bæredygtig udvikling. 

– Jeg tror, at der nu, efter coronaen, vil være 
en fornyet interesse for vores nærområde. Der er 
mulighed for at udvikle helt nye forretningsmodeller 
for turistbranchen i nærområdet, siger Benny Marcel, 
direktör for Nordisk Kulturfond. 
Danjel Andersson, som er direktør og kunstnerisk 
leder for Dansehallerne, har tidligere arbejdet med 
flere nordiske projekter og oplever, at det er blevet 
endnu mere aktuelt at samarbejde på nordisk niveau 
i relation til at mindske rejseafstanden. Sammen 
med Danscentrum i Stockholm og Proda i Oslo har 

startet et fælles træningsprogram for professionelle 
dansere med undervisning i de tre byer. 

– Vi taler om train distance – hvor langt kan vi 
komme på seks timer med tog. Det gælder i relation 
til træning og undervisning såvel som forestillinger. 
Alle tog går via København, så det er naturligt, at vi 
skulle satse mere på at gøre København til en hub. 
Vi skal samtidig satse mere på international co-pro-
duktion, men det skal ikke drive drivhuseffekten 
op. Det er vigtigt, siger han.

Ønsket om at bidrage til den grønne omstilling er 
også noget flere andre interviewpersoner peger på. 

– Samtidig ser vi på, hvordan vi kan være mere 
regionale. Ikke mindst i forhold til det grønne, som 
er vigtigt for os. Vi har grøn omstilling som et mål i 
vores løbende aftale med Kulturstyrelsen. Det giver 
mere mening for os at turnere i Sverige og Tyskland 
i stedet for f.eks. i Thailand, siger Pontus Lidberg, 
kunstnerisk leder for Dansk Danseteater. 

Samtidig handler det dansk-svenske og det nord-
iske kultursamarbejde også om noget mere, nemlig 
at kulturen kan være med til at opretholde en følelse 
af en fælles identitet. 

– JJeg påpeger, at et kulturprojekt kan skabe 
effekter, der kan skabe arbejdspladser og økonomi i 
turistbranchen. Så der er masser af måletal, absolut. 
Men kernen i det, som jeg mener er værdien, er en 
følelse af fælles identitet, siger Max Granström, chef 
for Kulturforvaltningen i Helsinborgs stad og adm. 
direktør for Helsingborg Arena & Scen. 

Benny Marcel, 
direktör Nordisk 
Kulturfond

Øresundstogene kører hvert tyvende minut.
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SAMARBETE - FILM  & TV 

NORDVISION
Det nordiske public service samarbejde 
Nordvision, som blev etableret i 1959, har 
under 2021 lavet 2.500 samproduktions-
episoder og næsten 1.700 udvekslinger 
af programepisoder mellem public servi-
ceselskaberne i Norden. Børneprogram-
mer og drama er de største områder at 
samproducere om. I årsrapporten står der 
bl.a. at konkurrencen om de unge seere er 
steget de seneste år.

– Vi står med mange af de samme 
udfordringer og har stor glæde af videns-
deling og faglig sparring. Vi har hver især 
høje ambitioner, og det er med til, at vi 
holder hinanden skarpe, siger Morten Skov 
Hansen, der er chef for DR Ramasjang og 
DR Ultra. 

Læs mere om Nordvision på side 
66-67.
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NEXIKO STARTAR UPP I DANMARK. 
Det svenska, stockholmsbaserade tv-produktionsbolaget 
Nexiko har expanderat till Danmark och vd för den danska 
verksamheten är Emma Kronqvist. Hon har tidigare bland 
annat haft flera chefspositioner inom SVT och varit tv-chef 
för Danmarks Radio.
     I Danmark planerar Nexiko att producera program inom 
allt från livsstil till kultur och underhållning. Nexiko har 
sedan tidigare även verksamhet i Norge och ett kontor i Los 
Angeles.
– Nexiko är för mig några av de bästa i branschen, rent 
kreativt och bra människor att arbeta med. När en konsult-
kollega i Danmark och jag började titta på deras format och 
möjligheterna att sälja i Danmark sålde vi en produktion 
nästan direkt. Då kände jag att jag vill vara med och bygga 
den här familjen – och vi hör hemma i Köpenhamn, säger 
Emma Kronqvist.

Emma Kronqvist, vd 
Nexiko Danmark.

Morten Skov Hansen, chef 
for DR’s børnebrands.

NORDIC FACTORY FILM er et samarbejde mellem 
produktionsselskaberne Nordic Factory Copenhagen og 
Nordic Factory Sweden om kunst- og medieproduktion og 
-udvikling med fokus på film, tv, web og uddannelse.
 
PING PONG FILM er et produktionsselskab, registreret i 
både Danmark og Sverige, der har lavet samproduktioner.

VERK är en digital tidskrift med utgivning fyra gånger/
år med fokus på nordisk linsbaserad konst, dvs. fotografi 
och videokonst.
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NORDISK PANORAMA er en non-profit organisation skabt med grundlæggere fra hele 
Norden, for at fremme nordiske kort- og dokumentarfilm. Siden 1990 har Nordisk Panorama 
afholdt den årlige festival Nordisk Panorama Film Festival - de seneste år i Malmø. Under 
festivalen samler Nordisk Panorama Market internationale filmindkøbere, festivalprogramsæt-
tere og distributører til fremvisningerne, og på Nordisk Forum for Co-financing Documentaries 
pitches fremtidige dokumentarfilm for potentielle investorer og samarbejdspartnere. 

GRÄNSÖVER-
SKRIDANDE
”Jag har producerat filmen i Skåne 
med min svenska firma, med stöd 
från Film i Skåne och olika kultur-
fonder, men den är på danska och 
utspelar sig i Köpenhamn. Jag har 
knappt stött på det förut, även om 
det förekommer samarbete på andra 
sätt. (...) Jag kände folk på båda sidor 
sundet och arbetet med den här fil-
men byggde helt på en kreativ lust – 
vi hade inga direkta pengar. Så varför 
inte berätta en historia i Köpenhamn 
likaväl som i Lund?”

Carl Moberg har skrivit, regisserat 
och producerat långfilmen Tusind 
timer på ett ovanligt sätt, och stött på 
en del problem på vägen. Läs på s 90.

Mängder av samarbeten inom kulturområdet pågår ständigt mellan Dan-
mark och Sverige. På de kommande sidorna presenteras ett axplock av de 
projekt, nätverk, festivaler och övriga utbyten som arrangeras, såväl lokalt 
och regionalt som nationellt och nordiskt. 

MISO FILM, ett danskt filmbolag med kontor även i Stockholm 
och Oslo, samverkar bland annat över gränsen genom att anlita 
svenska skådespelare till danska produktioner och vice versa. Som i 
”Den som dræber - Fanget af mørket, sæson 2”. Läs på s 86.

RIGET EXODUS. Lars von Triers tv-serie Riget får en ny sæson. I serien har flere svenske skuespil-
lere en fremtrædende rolle - Mikael Persbrandt, Tuva Novotny, Alexander Skarsgård, Ida Engvoll, 
Anders Mossling og de to dansk-svenske skuespillere David Dencik og Asta August. Serien handler 
bl.a. om det skæve forhold mellem svenskere og danskere. I serien har svenskerne etableret samta-
legruppen SA (Swedish Anonymous). Serien er produceret af Zentropa og co-producenter er NENT og 
DR. Film i väst, Zentropa Sweden og Ginger Pictures er også med i co-produktionen. 
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SAMARBETE MELLAN  
MALMÖ LIVE OCH DR  
KONSERTHUSET.
Ett nytt dansk-svenskt kulturprojekt med 
ett internationellt perspektiv annoncera-
des i oktober. Det är Malmö Live/Malmö 
Symfoniorkester och DR Koncerthuset/
DR Symfoniorkestret som samarbetar 
om en ny internationell talangtävling för 
trumpetare. I intervjurapporten Dansk-
svenskt kultursamarbete sa Maria Frej, vd 
och konserthuschef på Malmö Live så här 
om samarbete:

   – Det händer för att jag är dansk 
och tänker: skulle vi inte kunna göra 
det här? Jag kan förstå att det inte är 
naturligt för en svensk chef att tänka 
så, men det känns underligt att det inte 
är upplagt för mer samarbete. 

Læs mere på side 68-69. 

POPKORN NORDIC
Kulturværftet i Helsingør och The Tivoli i Helsingborg 
arrangerar tillsammans med flera andra aktörer en dansk-
svensk musiktävling för artister och band i Köpenhamn, på 
hela Själland och i Skåne. 

”Skåne og Sjællands talentlag skal forbindes via livekon-
certer, netværksarrangementer og seminardage” skriver 
arrangörerna av Popkorn Nordic 2021. Under hösten spelas 
konserter runt om i Öresundsregionen. Vinnarna får ett 
skräddarsytt coachingförlopp och möjlighet att uppträda på 
utvalda festivaler. 

Popkorn Nordic 2021 bygger på två pilotprojekt som ge-
nomfördes 2019 och 2020 och som har resulterat i runt 150 
livekonserter och talangutveckling av 800 artister. 

. F
O

TO
: N

EW
S 

Ø
R

ES
U

N
D

.
FO

TO
: N

EW
S 

Ø
R

ES
U

N
D

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

FO
TO

: L
AR

S 
K

R
AB

B
E

OPERASAMARBETE

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

DRAKAMÖLLAN OPERA. Danska operasångaren 
Guido Paevatalu, tidigare operasolist på Kgl. Teater 
och som idag driver den egna ensamblen guidOpera, 
är konstnärlig ledare för operasatsningar på Draka-
möllans gårdshotell på Österlen. På gården arrang-
eras operakväller, operafestival och ett projekt med 
opera för barn, Draken Kjetil. 

MITRIDATE. Våren 2022 görs Mozarts första 
opera Mitridate i samarbete mellan Det Kongelige 
Teater, Concerto Copenhagen, Malmö Opera och 
Skånes Dansteater. Föreställningen blir ett så kallat 
allkonstverk med dans, virtuos sång och musik. 
Föreställningen spelas både på Malmö Opera och på 
Det Kongelige Teaters ”Gamle Scene” i Köpenhamn 
under april 2022. Dansarna kommer från Skånes 
Dansteater och musiken spelas av barockorkestern 
Concerto Copenhagen.

FO
TO

: T
H

O
M

AS
 S

C
H

JØ
D

T 
N

IE
LS

EN

ØRESUNDS SOLIST er en talentkon-
kurrence for unge klassiske musikere, 
som startede på initiativ af daværende 
Københavns Amt og Region Skåne i 
2002. Prisvinderne får mulighed for at 
være solist med symfoniorkester, spille 
kammermusikkoncerter og evt. deltage 
i masterclass. Der fastlæges efterføl-
gende koncerter i Øresundsområdet, 
og desuden indstilles nogle af prisvin-
derne til at deltage i ”Spil for Livet” 
konkurrencen, som DR TV arrangerer. 
Øresunds Solist har blandt andet som 
formål at ”medvirke til at bære Øre-
sundsregionen frem som kulturdynamo 
i Skandinavien”.

ÖSTERSJÖFESTIVALEN. Ett 
av eventen på 2021 års upplaga av 
musikfestivalen Östersjöfestivalen 
var ett samarbete mellan Sveriges 
Radios konserthus Berwaldhallen 
och Det Kongelige Bibliotek/Den 
Sorte Diamant. Publiken kunde 
följa ett live-streamat samtal från 
Den Sorte Diamant i Köpenhamn 
mellan den danska författaren 
Carsten Jensen och Josef Belt-
zikoff, kör- och orkesterchef för 
Sveriges Radios Symfoniorkester, 
på temat ”Rebirth”. Efterföljande 
live-streamades öppningskonser-
ten från Berwaldhallen i Stock-
holm.

CAMARATA ØRESUND er en barokmusiker-
gruppe, hvis medlemmer kommer fra Øresundsre-
gionen. Gruppen blev grundlagt i 2010 af violinisten 
Peter Spissky (Concerto Copenhagen), og er 
desuden knyttet til Næstved Early Music Festival. 
Gruppen giver løbende koncerter, blandt andet i 
Danmark, Sverige og Island.  

NYNORDISK
MUSIK OVER KATTEGAT er et nordisk 
samarbejdsprojekt, der består af tre 
svenske, tre danske og to norske arrangø-
rer, der har skabt et grænseoverskridende 
arrangørnetværk for genreoverskridende 
folke- og verdensmusik, samt nutidig 
kunstmusik.

NJORD FESTIVAL er en festival for 
ny, nordisk musik, kunst og kultur, der 
afholdes i København. Festivalen i 2022 er 
udskudt, men forventer at afholdes senere 
på året, med den svenske komponist Karin 
Rehnqvist som composer-in-redicence. 

SAMARBEJDE

INTERREGIONALT SPILLESTED 
Da Kulturværftet i Helsingør skulle 
søge om at blive regionalt spillested, 
blev det med et blik på Helsingborg til 
et interregionalt spillested. Læs mere 
side 56-65. 
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ICE HOT 
NORDIC DAN-
CE PLATFORM
Et event der præsenterer både nye og 
etablerede navne inden for nordisk 
contemporary dans og koreografi 
for professionelle fra hele verden. 
Den er blevet afholdt hvert andet 
år siden 2010, og næste afholdelse, 
Ice Hot Helsinki i juni-juli 2022, skal 
igangsætte en række platforme der 
vil turnere i alle de nordiske lande. 
Samarbejdsnetværket har partner 
organisationer i fem nordiske lande: 
Dance Info Finland, Dansehaller-
ne (Danmark), Dansens Hus Oslo 
(Norge), Dansens Hus Stockholm 
(Sverige) og Ice Hot Reykjavik (Island). 

FO
TO

: T
IL

O
 S

TE
N

G
EL

FO
TO

: N
EW

S 
 Ø

R
ES

U
N

D

FO
TO

: P
AS

SA
G

E 
FE

ST
IV

AL
 2

02
1 

- 
K

AR
ST

EN
 P

IP
ER

NOFOD. The Nordic Forum for Dance Resear-
ch, er en non-profit organisation, hvis formål 
er at styrke og bringe forskellige former for 
danseforskning, viden og praksis sammen, 
især i en nordisk kontekst. Det sker gennem at 
arrangere seminarer og konferencer og ved at 
udbrede information gennem diskussioner, fo-
restillinger og publikationer om dans. En større 
konference arrangeres hvert andet år og næste 
konference er sat til juni 2022, på Den Danske 
Scenekunstskole i København.

28 SOLOS 28 DAYS

FO
TO

: C
AR

L 
TH

O
R

B
O

R
G

FO
TO

: S
AT

U
 H

AA
VI

ST
O

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

TRAIN DISTANCE DANCE TRAINING
Dansehallerne (DK), Danscentrum (SE) og 
PRODA (NO) har startet et fælles træningspro-
gram til professionelle dansere med formål 
at fremme et nordisk samarbejde på tværs af 
organisationerne med fokus på vidensdeling og 
bæredygtighed.

Over 28 dage, fra 1. februar 2020, præ-
senterede dansefestivalen 28 danseso-
loer live på Instagram. Danserne kom fra 
hele verden. Projektet var en sampro-
duktion, mellem Bobbi Lo Produktion, 
Skånes Dansteater, Regionteater Väst, 
Blackbox Dance Company, Gunilla Lind 
Danseteater og De Léon Company, og 
med støtte fra Statens Kunstfond.

PASSAGE FESTIVAL. Internationalt gadeteater-
festival som afholdes af Dunkers kulturhus Helsingborg 
og Helsingør Teater, og er en af Nordeuropas største 
gadeteaterfestivaler. I 2021 udforskede PASSAGE 
Festival Helsingørs kosmopolitiske hjerte i Europa, 
hvor 50+ europæiske performere, digtere, kunstnere 
præsentererede deres værker i Helsingør ledsaget af 
næsten lige så mange særligt inviterede unge fra 10 
europæiske lande. 

Festivalen er støttet af Helsingør Kommune, Hel-
singborgs stad og af Statens Kunstfond samt af EU 
kommisionens Creative Europe program.

Ice Hot Nordic Dance afholdes i 
Helsinki den 29. juni-3. juli 2022

AT FORTOLKE
KOLONISTERNE er et projekt 
hvor den svenske danseaktør 
Bobbi Lo Produktion med partnere 
i Danmark og Norge, vil se på ko-
lonialisme i Norden, f.eks. Sverige 
og Sapmi, Danmark og Grønland. 

PERCEVAL. Den danske koreo-
graf Louise Mochia vil lave en dan-
seforestilling baseret på svenske 
kunstmaler Hilma af Klints 
kunstværk, The Parsifal Series.

NOFOD. “Room dancing” at Yksin sateessa/ Lonely in the rain. 
Choreography and Dance Hilde Rustad. 

Foto fra 28 solos 28 days af koreograf på festi-
valen, Michael Tang 

Gatuteater i Hornbæk 
under Passage festival

VÅR DAG. Den danske koreograf Tina Tarpgaard og den danske komponist Lars Greve 
arbejdede i efteråret 2021 sammen med dansere fra Skånes Dansteater med at undersøge 
skåningernes forhold til dans og bevægelsesglæde samt lave lydindspilninger af skånsk lyd. 
Arbejdet resulterede i kunst- og dansoplevelsen Vår dag som blev opført på Skånes Danste-
ater og flere steder i Skåne. Vår dag skulle også have været opført som en gæsteforestilling 
på Takkelloftet i København i samarbejde med Dansk Danseteater, men den blev aflyst pga. 
pandemien. Danserne på billedet er Laura Lohi og Maria Pilar Abaurrea Zardoya.
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NORDIC PHOTOGRAPHY NETWORK.
Netværk skabt I 2012, med målene at fremme mo-
derne kamerabaseret samtidskunst i de nordiske 
lande og skabe et dybere gensidigt kendskab til 
forskellige kunstneriske praksisser både i de nord-
iske lande og i en bredere international kontekst. 
Netværket har som medlemsorganisationer: Gal-
leri Image, (Aarhus), The Northern Photographic 
Centre, (Oulu), Centrum för fotografi, (Stockholm), 
Fotogalleriet, (Oslo), Forbundet Frie Fotografer, 
(Oslo), Fotografisk Center, (København), Fotogal-
leriet Format, (Malmø), The Icelandic Photography 
Festival, (Reykjavik), og Hippolyte, (Helsinki).
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KULTURO X ORDKONST: 
VEKSLINGER/VÄXLINGAR.
Det danske tidsskrift Kulturo har 
i samarbejde med det svenske 
tidsskrift Ordkonst skabt to unikke 
tidsskrifter under et fælles tema. 
De er blevet udgivet parallelt og 
præsenteret ved fælles release-ar-
rangement på Nordatlantens Brygge i 
2021, støttet af Nordisk Kulturfond og 
Svensk-Danska Fonden, samt Statens 
Kunstfond og Folkeuniversitetet.

VERK TIDSSKRIFT. Et digitalt 
tidsskrift, som udkommer fire gan-
ge om året, med fokus på nordisk 
fotografi og videokunst. 

KUNST I DET OFFENTLIGE
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Sites, sounds and screens - New approaches to sites, locality 
and technology in public art. Et 3-årigt projekt drevet af KØS 
- Museum for kunst i det offentlige rum i Danmark og med 
kurator Christian Skovbjerg Jensen, som også er direktør for 
Inter Arts Center (IAC) i Sverige. Projektet stiller blandt andet 
spørgsmålet ” Hvad betyder det for kunst i offentlige rum, at 
vi i dag i højere grad kan se, høre og forbinde os med steder, 
vi før var helt afskåret fra?” Det bliver et researchbaseret 
udstillingsprojekt som undersøger hvordan teknologien har 
ændret vores måder at opleve og engagere os i steder. Projek-
tets open call blev afholdt i samarbejde med IAC.

MUSUND - MUSEER I ØRE-
SUNDSREGIONEN. 

Musund er et svensk-dansk netværk, der 
afholdt første møde i 2004 for museums-
folk omkring Øresund. Målet er at dele 
erfaringer, skabe kontakter og bliver 
klogere på forskelle mellem danske og 
svenske museer. MUSUND drives af en 
styregruppe med lige mange repræsen-
tanter fra begge sider af sundet og der 
afholdes en todages konference hvert 
år – skiftevis på dansk og på svensk side. 
Næste konference er 21.-22. september 
2022

ØRESUNDSAKADEMIET. 

Øresundsakademiet er en platform som 
studerende ved Det Kongelige Akade-
mi - Arkitektur, Design, Konservering, i 
København og Konsthögskolan i Malmø, 
har taget initiativ til. Platformen er til 
kunstuddannelser og netværk for kunst-
nere som arbejder i Norden og de fik 
støtte fra Nordisk Kulturfond til opstart 
i 2020-2021. Formålet er at skabe nye 
muligheder for og forbindelser mellem 
kunstnere i Norden.

Foto fra Nordic Pho-
tography Network

Landskrona Foto har som mål att vara Europas 
mest relevanta mötesplats för fotografi. Det sker 
bland annat genom fotoutställningar, prisut-
delningar, stipendier som inkluderar boende i 
Landskrona under en period för utländska foto-
grafer, samt inköp av fotosamlingar och -böcker. 

Jenny Nordquist, som är konstnärlig ledare 
för Landskrona Foto, har bland annat tidigare 
grundat och varit ledare för det konstnärsdrivna 
galleriet KONTORprojects i Köpenhamn och 
följer med i vad som sker inom kulturbranschen 
i båda länderna. Under senare år har Lands-
krona Foto bland annat samverkat med danska 
Copenhagen Photo Festival, Katalog Magazine 

och Galleri Image, och fler samarbeten över 
gränsen är på gång när pandemin är över. 

En del av det dansk-svenska samarbetet sker 
också i ett större nordiskt perspektiv.

– Vi har tidigare arrangerat samverkan mellan 
fotografiutbildningar i Norden och vid två tillfäl-
len arrangerat konferensen Re-think för nordis-
ka fotoutbildningar. Vi har också varit del av ett 
nordiskt nätverk för fotofestivaler som fick stöd 
från Nordisk kulturfond, säger Jenny Nordquist.

Därutöver samverkar Landskrona Foto med 
fotografer och konstnärer från Danmark i olika 
sammanhang – och en av de anställda bor dess-
utom på den danska sidan sundet.

FOTOKONST ÖVER GRÄNSERNA

Copenhagen Light Festival 
2021 - ”DICHROIC SPHE-
RE” af Jakob Kvist

ARKNAT 
Scandinavian Architectural Festival samler arkitektur og ingeniørstuderende fra hele Skandinavien, til at 
arbejde med arkitektur og natur gennem seminarer, workshops og byggeri, der udmyntes i skjulesteder 
og shelters til offentlig brug i naturen i Sverige. Arkitekturfestivalen har været afholdt tre gange på Höga 
kusten og forventes afholdt i Skåne i 2022.        
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Den 12-22 augusti 2021 arrangerades 
hbtqi-evenemangen World Pride och 
Eurogames i Köpenhamn och Malmö. 
-Jag hoppas också att vi är med och 
sätter standard för att när det är 
stora evenemang, antingen i Malmö 
eller Köpenhamn, så arbetar man 
tillsammans. Att detta bidrar till att 
kick-starta fler samarbeten”, sade 
Katja Moesgaard, ordförande för 
Copenhagen 2021, till News Øresund 
inför evenemangen.

Copenhagen 2021 arrangerades i 
samarbete mellan Copenhagen Pri-
de, Pan Idræt, Malmö Pride och med 
stöd från offentliga och privata aktörer.
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DANSKE CHEFER I SVERIGE. 
• Christian Skovbjerg Jensen, director 

Inter Arts Center
• Ditte Maria Berg, rektor Teaterhög-

skolan 
• Dorte Bo Bojesen, vd Form/Desig 

Center 
• Gitte Grønfeldt Wille, kulturchef Region 

Skåne
• Gitte Ørskou, överintendent Moderna 

Museet Stockholm
• Kirse Junge  Stevnsborg, konst- 

museichef Malmö Konstmuseum
• Kitte Wagner, vd och konstnärlig ledare 

Malmö Stadsteater (på billedet)
• Maria Frej, vd och konserthuschef 

Malmö Live
• Michael Bojesen, vd och teaterchef 

Malmö
• Sanne Houby-Nielsen, styresman 

Nordiska Museet

SVENSKA CHEFER I DANMARK
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NYT SOUNDING BOARD FOR DANSK-SVENSK KULTURSAMARBEJDE. I början 
av september 2021 arrangerades ett uppstartsmöte för ett nytt sounding board – dis-
kussionsgrupp och nätverk – till ett dansk-svenskt kulturprojekt. Lise Bach Hansen, 
head of programming talks & literature på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, är 
ordförande i sounding boardet och en av initiativtagarna till projektet tillsammans med 
bland andra Øresundsinstituttet och Nordisk Kulturfond.

Elisabeth Linton blir ny 
operachef på Det Kongeli-
ge Teater i Köpenhamn.

Från augusti 2022 får Operan i Köpenhamn en ny 
chef. Det är den svenska regissören Elisabeth Lin-
ton. Hon är idag chefdramaturg på Malmö Opera. 
Elisabeth Linton har bott i Danmark sedan 1997 och 
är utbildad scenregissör vid Den Danske Scene-
kunstskole. Det finns flera andra svenska chefer i 
den danska kultursektorn, blandt andet:  

• Danjel Andersson, direktør og kunstnerisk leder,  
Dansehallerne

• Pontus Lidberg, kunstnerisk leder, Dansk Danseteater
• Tim Matiakis, kunstnerisk leder, Corpus, Det Kgl. Teater
• Rasmus Ölme, professor i dans/koreografi, Den Danske 

Scenekunstskole

NY NORDISK TANKE-
SMEDJA FÖR KONST 
OCH KULTUR
A/nordi/c heter den nya nordiska kultur-tankes-
medjan som lanserades under bokmässan i Göte-
borg i september. Syftet med den nya organisatio-
nen är att synliggöra konstens värde och stimulera 
till utveckling av kulturpolitiken i Norden. A/nordi/c 
har uppstått genom ett partnerskap som skapades 
i samband med Nordisk Kulturfonds strategiska 
arbete med att utveckla nya sammanhang för 
kulturpolitisk utveckling i Norden. Fler samarbets-
partner är redan knutna till organisationen så som 
Nordens Hus på Färöarna, finska kulturcentret 
Hanaholmen, Art Hub Copenhagen, Talent Norge, 
Kunsten som Forum och Nordisk Kulturfond.

WORLD PRIDE
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FÖRFATTARSAMTAL. Den svenska författaren, poddcastaren och journalisten Alex Schul-
man har med sin senaste bok ”Överlevarna” nått ut till mer än 30 länder. I april 2021 utkom 
hans böcker för första gången i dansk översättning hos förlaget Lindhardt & Ringhof. I slutet 
av september deltog han i ett öppet och känslosamt samtal med Den Sorte Diamants kultur-
producent Lise Bach Hansen och berättade om sitt författarskap, sin uppväxt och sin familj. 
Den Sorte Diamant har haft flera dansk-svenska arrangemang under senaste året. 
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MUSIKSAMARBEJDE 
i Helsingør og Helsingborg
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Det kommunale kulturhus Kulturværftet i Hel-
singør og det privatdrevne spillested The Tivoli 
i Helsingborg startede et projekt med støtte fra 
Nordisk Kulturfonds Puls-pulje i 2017. Det var 
starten til et længere samarbejde, som hele tiden har 
taget nye veje. 

– Der bliver ved med at åbne sig døre, og det 
er svært at lade vær med at åbne dem, gå ind og se 
hvordan det ser ud, siger Rasmus Schrøder, musikre-
daktør på Kulturværftet og fortsætter:  

– Sådan som projektet har udviklet sig indtil 
videre, så er det meget tydeligt, at der er et stort 
udviklingspotentiale, som vi bliver nødt til at 
forfølge. Både på regionalt plan, altså i samarbejdet 
mellem Region Hovedstaden og Region Skåne, 
men også på nationalt plan. Det kunne være rigtigt 
fint, hvis vores arbejde kunne være med til at skub-
be til nogle nationale dagsordner. Når der øjensyn-
ligt er så stort et udviklingspotentiale regionalt, så 
ville det være besynderligt, hvis der ikke også er det 
nationalt.

Tanken om samarbejde opstod fra den indsigt, 
at der var et helt uudforsket musikfelt på den anden 
side af Øresund. 

–  Samarbejdet bygger på ideen om, at der er 
noget musik, eller faktisk en hel musikbranche, i det 
andet land, som er ret hemmelighedsfuld. Vi ved 
ikke så meget om hvad, der foregår. Der kan være 
kæmpestore koncerter lige over på den anden side 
af Øresund med rigtig mange mennesker, uden at vi 

ved, hvem det er, der spiller. Og det virkede temme-
ligt bizart på os, da vi begyndte vores samtaler med 
The Tivoli, at der faktisk er en mur ned gennem 
Øresund, siger Rasmus Schrøder.

Projektfinansiering en løftestang til mere 
samarbejde 
Puls-støtten blev startskuddet for en helt ny måde at 
tænke på. Mulighederne for samarbejde på tværs af 
grænsen er blevet en del af Kulturværftets strategiske 
udvikling og har åbnet nye veje for finansiering såvel 
som samarbejdspartnere. 

– Jeg synes, at netop i forhold til det med at 
sætte sig sammen på en anden måde for at skabe et 
løft, var Puls-ordningen faktisk ret unik. At man 
satte sig sammen på tværs, at man lobbyede på tværs 
af fonde og interesseorganisationer og fik skabt en 
platform for samarbejde. Det synes jeg virkelig er 
genialt. Der er ingen tvivl om, at det har været en 
rigtig vigtig løftestang og også en base for os, siger 
Søs Krogh Vikkelsøe, konstitueret leder for Kultur-
værftet.

Musiksamarbejdet er vokset til at involvere øko-
nomi og samarbejde med blandt andet Helsingborg 
og Helsingør kommuner, Helsingborg Arena & 
Scen AB, Statens Kunstfond, Region Skåne, Region 
Hovedstaden og en lang række musikorganisationer, 
spillesteder og agenturer. 

– Vi ser det som en vision, hvor vi hele tiden har 

nogle værditråde, og en af dem, er Puls-koncerterne, 
som er defineret i et meget konkret samarbejde. 
Men jeg tænker, at selvom vi ikke fik støtteord-
ningen, så er vi jo tit ude i nogle overvejelser og 
drøftelser omkring hvordan vi kan samarbejde. Det 
har banet en vej for en måde at tænke og nærme sig 
hinanden, siger Søs Krogh Vikkelsøe.

Regionalt spillested blev interregionalt
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 
udpeger hvert fjerde år et antal musikscener og 
spillesteder i Danmark til såkaldte regionale 
spillesteder. I 2021 fik 19 spillesteder for rytmisk 
musik den status og et af dem var Kulturværftet. 
Det indebærer et årligt statstilskud på en million 
kroner i perioden 2021-2024. Missionen ifølge 
rammeaftalen er at ”formidle, præsentere, profilere 
og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt 
og nationalt”.

– Regionalt spillested er jo en ret defineret form. 
Du skal gøre noget på vegne af den nationale musik, 
altså noget som gavner den. Vi valgte så at tage den 
nordiske, den svenske, dimension ind i vores ansøg-
ning, fortæller Søs Krogh Vikkelsøe. 

I Kulturværftets strategi, som beskrives i an-
søgningen, står der blandt andet: ”Vi har etable-
ret Det Musikalske Netværk med en lang række 
musikaktører i Helsingør og omegn, og vi har også 
etableret et stærkt svensk netværk. Med kun 4 
kilometer og en sejltur på 20 minutter til Hel-
singborg har det været naturligt for os at invitere 
professionelle artister, spillesteder, amatørscene 
og vækstlag ind i et fælles musikmiljø. Sidste år 
løftede Helsingør Kommune og Helsingborgs stad 
samarbejdet om livemusikken til kommunal poli-
tik som har til hensigt at opløse barrierer mellem 
musiklivet i de to regioner og sætte ny standard for 
nordisk kulturudveksling og publikumsudvikling. 
Vi kalder denne nye musikbro for det interregiona-
le spillested.”

Det tværregionale samarbejde omkring talen-
tudviklingsprogrammet Popkorn Nordic spillede 
en vigtig rolle for udviklingen af den nye musikbro. 
Spillestedet The Tivoli i Helsingborg har i flere år 
arbejdet med et talentudviklingsprogram kaldet 
Popkorn. I samarbejde med Kulturværftet blev 
det i 2019 til det grænseoverskridende samarbejde 
Popkorn Nordic. Det er et fælles talentudviklings-
program og koncertkoncept for upcoming bands 
fra Skåne og Sjælland. Udover Kulturværftet og The 
Tivoli er også Studiefrämjandet med i samarbej-
det. Yderligere partners er spillestederne: Mejeriet 
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Søs Krogh Vikkelsøe, konstitueret leder for Kulturværftet 
i Helsingør.

FAKTA: PULS-STØTTE

48 spillesteder og festivaler i hele Norden har 
fået støtte fra Nordisk Kulturfonds musiksats-
ning Puls i løbet af 2021. Samlet set er der 
delt fire millioner kroner ud. Puls-støtten blev 
forlænget til 2022 for at imødekomme et behov 
for mere støtte under coronakrisen. I perioden 
2017-2021 er der uddelt cirka 20,5 millioner til 
nordiske spillesteder og festivaler. 

I det nordlige Øresund har der gennem de seneste år 
udviklet sig et tæt samarbejde om musik. Nye projek-
ter bliver drevet frem af det kommunale kulturhus, 
Kulturværftet, i Helsingør og spillestedet The Tivoli i 
Helsingborg, men involverer mange flere aktører på 
begge sider af Øresund. Det handler om talentud-
vikling, koncertsamarbejde, samfinansiering, strate-
gisk udvikling og vidensdeling. 

”DER BLIVER VED MED AT ÅBNE SIG 
DØRE” 

FAKTA: REGIONALT SPILLE-
STED

Hvert fjerde år udpeger den danske Statens 
Kunstfond de rytmiske spillesteder i Danmark, 
som skal være knudepunkter for rytmisk 
musik. De såkaldte regionale spillesteder får 
dermed et årligt statstilskud for at formidle og 
udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt og 
nationalt. I perioden 2021-2024 er der udpeget 
19 spillesteder. 17 var også udpeget som re-
gionale spillesteder i den foregående periode. 
Kulturværftet blev udpeget for første gang. 
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i Lund, Skånsk Live, Gimle i Roskilde, Tapperiet 
i Køge, Loppen i København, Richter i Gladsaxe, 
Stars i Vordingborg, Slagelse Musikhus, festivalerne 
Helsingør Festival og HX Festival samt Helsing-
borg-Helsingør samarbejdet. I februar 2022 fik 
Popkorn Nordic støtte fra A.P. Møller Fonden til at 
udvikle programmet med netværk og uddannelse til 
at omfatte hele Danmark, Sverige og Norge.

Forskelle i dansk og svensk finansiering – 
nye muligheder
Helsingør kommune og Helsingborgs stad har en 
fælles strategi og samarbejder på flere områder. 
Netop reglerne for national finansiering mener Max 
Granström, som er forvaltningschef på Kultur-
forvaltningen i Helsingborgs stad og adm. direktør 
för bolaget Helsingborg Arena & Scen, kan være en 
udfordring for samarbejdet mere generelt.  

– Fra Region Skånes side er det ikke et pro-
blem, at så at sige skånske penge får virkninger i 
Helsingør. Men som jeg har forstået det, synes der 
ifølge de danske samarbejdspartnere, jeg har været i 
kontakt med, at være større restriktioner for, hvor-
dan de bevilgede midler anvendes uden for landets 
grænser. Og for dem, der ønsker at lave et fælles 
projekt, bliver det jo en udfordring, siger han.

Max Granstöm har også oplevet, at der er forskel 
på måden at finansiere projekterne. 

– Det danske kulturliv, den del af det, jeg har 
haft med at gære, bygger i høj grad på en projekt-
styret tilværelse. Hvilket betyder, at du op til hvert 
projekt skal skaffe finansiering. Det er min erfa-
ring. Jeg er sikker på, at der også er andre billeder. 
Men nu tænker jeg først og fremmest på kunst og 
kulturproduktion, siger han og tilføjer:  

– Men der findes også et helt andet landkort over 
mulige bidragsydere i det danske kulturliv, såsom de 
rigtig store fonde som Mærsk og så videre. Det har vi 
jo slet ikke. Vi har taget alt gennem skatterne. Så når 
vi indgår i samarbejder, har vi ofte en færdig finansie-
ring. Vi har forberedt og planlagt dette i et stykke tid. 

På Kulturværftet ser de netop en fordel i de 
mange muligheder for finansiering.

– Jeg synes, at vi lykkes med ret meget. Hver 
gang vi har et musikalsk område, som ikke er fast 
defineret, så er vi simpelt hen med på at undersøge 
det fordi det er så vedkommende. Vi har ikke mødt 
meget modstand, siger Søs Krogh Vikkelsøe og 
fortæller, at de lige nu også kigger på mulighederne 
for at lave en ansøgning til EU. 

Hun forklarer, at der med flere forskellige niveau-
er af samarbejdet også er flere forskellige finansie-
ringsmuligheder. 

– Statens Kunstfond har jo et sigte, taler vi med 
Interreg så er det et andet sigte, men det hele vedrø-
rer musikken. 

Samtidig har forskellene i finansiering på svensk 
og dansk side også fået dem til at se nye muligheder.  

– Vi bliver nødt til at forstå, hvor forskelligt 
musikområdet er på de to sider af Øresund, men 
samtidig pege på ensartetheden. I relation til Region 
Hovestaden har vi for eksempel været inde og iden-
tificere udviklingsmidler, der flugter med initiativ 
fra Region Skåne. Og nu er vi lykkedes med midler 
fra Region Hovedstaden, fordi vi har peget på et 
konkret udviklingspotentiale, fortæller Søs Krogh 
Vikkelsøe.

Erfaringsudveksling og vidensdeling – for-
skellige strukturer inspirerer
Strukturforskellene mellem musikbranchen i 
Danmark og Sverige kan også inspirere til udvikling 
på flere andre måder. For eksempel mener Rasmus 
Schrøder at den danske støttemodel med regionale 
spillesteder har bidraget til at skabe et stort antal 
spillesteder i hele landet. 

 – Enhver provinsby i Danmark med plus 10.000 
indbyggere i Danmark har jo en musikforening, et 
spillested eller et sted hvor man præsenterer livemu-
sik. Det er muligt fordi vi subsidierer spillesteder 
ganske meget, siger Rasmus Schrøder.  

Lige nu kigger den svenske live-branche på 
den danske model og ifølge Rasmus Schrøder så 
ser han muligheder for at Region Skåne kan blive 
inspireret. 

 – Så når vi snakker om, at vi synes det kunne 
været interessant, hvis vi havde et regionalt spillested 
i Skåne - og det gerne måtte ligge i Helsingborg! - så 
åbner det for en interessant snak fordi Region Skåne 
jo faktisk har været progressive i at gå forrest med 
at støtte rytmisk musik, eller popmusikken som 
de kalder det i Sverige, og det har faktisk været ret 
banebrydende, at man har gået ind fra deres side 
med de her tanker, siger Rasmus Schrøder. 

I januar 2023 afholdes svensk musikbranches år-
lige møde, Sweden Live, i Helsingborg og Helsingør. 
Den samler agenturer, bookingagenter og arrangører 
til en diskussion om samarbejdet fremover. 

– Det er en vældig fin idé, som vi burde forfølge 
i Danmark også, siger Rasmus Schrøder. 

At den bliver afholdt i begge byer viser noget 
om svensk musikbranches interesse for den danske 
tilsvarende branche mener han. 

– En del af det kommer til at foregå på Kultur-
værftet, hvor den svenske live-branche kommer på 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

besøg for at høre noget dansk musik og oplæg fra 
danske musikbranchefolk. Så det er en foreløbig 
kulmination på det relationelle arbejde vi har lavet 
med Svensk live også. 

Rasmus Schrøder fremhæver, at der også er sket 
en fusionering af musikagenturerne i Norden, hvil-
ket også bidrager til et grænseoverskridende fokus 
fra deres side. 

– Det er en bevægelse, som også er vigtig at være 
opmærksom på her. At der faktisk er tre af de tonean-
givende musikagenturer, som er fusioneret på tværs af 
de nordiske lande inden for de sidste to-tre år. 

Bedre integration af musikbrancherne – 
større ”hjemmemarked” for musikerne
Men musiksamarbejdet i det nordlige Øresund 
handler ikke kun om vidensdeling og finansiering. 
Målet er større og bredere end så. 

– Det ene spor er jo artistsporet, hvor det er 
vigtigt, at artisterne får opbygget deres CV ved at 
spille i et andet land. Så er der publikumssporet, 
som handler om hvor meget publikum man får 
flyttet i forhold til at opleve en anden kultur og 
identitet. Så er der det tredje, eksportdelen, som 
handler om, at det rent faktisk et vækstområde, 

Spillestedet The Tivoli i Helsingborg arrangerede 
musikkonkurrencen Popkorn for første gang i år 
2000. I 2019 blev det til Popkorn Nordic i samarbej-
de med Kulturværftet og Studiefrämjandet Skåne.

Max Granström er forvaltningschef på Kulturförvalningen i 
Helsingborgs stad og adm. direktør for Helsingborg Arena 
& Scen.  
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hvor vi kan skabe værdi på flere planer. Der er 
også hele hubdelen/uddannelse, apropos talentud-
vikling, at vi kan lære noget af hinanden i forhold 
til hvordan vi identificerer og arbejder med talen-
ter. Og så er der vidensdelingen, det at vi lærer af 
hinanden på tværs af grænserne, sammenfatter Søs 
Krogh Vikkelsøe. 

Rasmus Schrøder fremhæver muligheden for at 
artisterne får et meget bredere ”hjemmemarked”. 

–  Det ville være smaddersmidigt, hvis brancher-
ne var bedre orienteret om hvordan det rent faktisk 
fungerer på den anden side, 
for at man i højere udstræk-
ning ville kigge på det som 
en reel mulighed for et nyt 
marked til sit produkt, til 
sin musik. For eksempel er 
det en ret stor hemmelighed 
for svenskerne hvor utrolig 
mange spillesteder, der er i 
Danmark, siger han.

På trods af de mange 
steder at optræde i Danmark, har det været sværere 
at få svenske bands til Danmark end omvendt, 
fortæller Rasmus Schrøder: 

– Jeg kan sige at overordnet er det nemmere at 
flytte nogle danske bands til Sverige end at flytte 
svenske bands til Danmark. Her snakker jeg isoleret 
set om Helsingør og Helsingborg. Det har i denne 
her proces været nemmere for os at overbevise de 
danske management og bookingagenturer om at 
spille en koncert i Helsingborg end den anden vej 
rundt. 

Men statistikken viser, at det lykkedes dem. I 
både 2018 og 2019 spillede næsten lige så mange 
danske bands på The Tivoli som svenske bands på 
Kulturværftet – seks danske og fem svenske. Ved 
de danske koncerter på The Tivoli var mere end to 
tredjedele af publikum danskere mens det varierede 
lidt mere i antallet svenske gæster til de svenske 
koncerter på Kulturværftet. 

– Med vores beliggenhed bliver det mindre far-
ligt at have en koncert i Helsingborg, fordi vi sender 
deres hjemmepublikum med dem, siger Rasmus 
Schrøder. 

På den måde er artisterne sikre på at få en god 
oplevelse med et godt publikum samtidig med at 
det vil blive betragtet som en koncert i udlandet.

– Det kan opbygge interessen for et band i hjem-
landet, når de kommunikerer historien om, at de 
turnerer i udlandet og det er i denne sammenhæng 
rigtig interessant, siger Rasmus Schrøder. 

I Helsingborg løfter Max Granström også flere 

andre effekter af at få flere bands til at spille på den 
anden side af Øresund. 

– Der er et andet punkt. Der er en beskæftigel-
sespolitisk værdi i det, en arbejdsmarkedspolitisk 
værdi, en brancheværdi. På denne måde udvides 
arbejdsmarkedet faktisk i en sektor, der er ret så 
national, måske endda regional. Det er svært for 
en svensker at turnere i Danmark med sin musik. 
Og det er ikke fordi danskerne ikke lytter til svensk 
musik, for det er veldokumenteret, at vi lytter til 
hinandens musik. Det er bare vane og viden, måske 

er kendskabet til spillesteder 
og musikturnéer i de forskel-
lige lande, kontaktnetværket 
osv. er ret nationalt og måske 
endda regionalt. Og dette 
er en måde at løsne op på. 
Og dermed skabe et større 
arbejdsmarked, siger Max 
Granström. 

Og samtidig er det en 
mulighed for at bruge det 

”udvidede hjemmemarked” til at få international 
koncerterfaring for de lidt mindre bands, som ikke 
automatisk kommer på turné i udlandet, uden at 
skulle alt for langt omkring. 

–  Der kan også findes nøgler, som kan være 
værdifulde i forhold til, hvad der gælder mellem 
Danmark og Sverige, Sverige-Norge, Sverige-Fin-
land osv. Og på lang sigt kan der med en Femern 
Bælt-forbindelsen måske endda blive tale om et 
nordeuropæisk marked. Sydskandinavisk og nord-
tysk, siger Max Granström og sammenligner med 
hvordan musikere inden for klassisk musik bevæger 
sig mellem eksempelvis Lübeck, Hamburg, Oslo, 
København, Växjö og Gøteborg. 

Internationale koncerter og publikum til-
trækkes 
Endnu et aspekt af det fælles musikarbejde er, at 
de to byer udgør en større kritisk masse end hver 
for sig. Markedsføringen af koncerterne går ud på 
begge sider af Øresund og det er relevant i forhold 
til at tiltrække internationale koncertnavne, mener 
Rasmus Schrøder: 

– Men vores case er jo, at der i de to byer tilsam-
men bor lige så mange mennesker som i Odense. Og 
det er den tænkning vi gerne vil manifestere: at vi får 
nedbrudt barrieren mellem byerne, så publikum frit 
flyder mellem venues i Helsingborg og Helsingør. 

At nedbryde barriererne for at skabe mere 
bevægelse på tværs af Sundet er også vigtigt for 
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Artisten Aureola vandt den 
danske Popkorn Nordic pris i 
2019. I 2020 blev talentkonkur-
rencen udskudt til 2021/2022 
pga. coronapandemien. Finalen 
afholdes i april.

”Med vores beliggenhed 
bliver det mindre far-
ligt at have en koncert 
i Helsingborg fordi vi 
sender deres hjemme-
publikum med dem.”
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kulturel udveksling, som øger den fælles forståelse, 
som jeg tror bidrager til lokal stolthed, og som igen 
bidrager til regional identitet. Det er vigtige ting! 
Kultur er den positive sammenhæng, kultur kan 
f.eks. tilbyde koncerter, der kan styrke de sociale 
værdiskabende sammenhænge i samfundet. Det er 
et fint instrument. Ud over at det kan være en virke-
lig god oplevelse i sig selv som kunstform, er jeg af 
den opfattelse, at det både har en stærk værdi og er 
et stærkt instrument, siger Max Granström.

På Kulturværftet er de enige i sammenhængen 
mellem kultur og identitet. Rasmus Schrøder frem-
hæver bl.a. det sproglige fællesskab og potentialet at 
vække den nordiske fælles identitet til live igen. 

– Nu taler vi om musik som en vare, men det 
handler jo også om national identitet. Det handler 
jo også om en masse kunstnere, som har været med 
til at definere vores identitet. De har været med, og 
gerne i fremtiden skulle være med, til at definere 
vores folkesjæl. Det er supervigtigt, siger han. 

Søs Krogh Vikkelsøe fremhæver samtidig, 
at det er vigtigt, at kommunerne bakker op om 
samarbejdet og her mener hun, at Helsingborg og 
Helsingørs fælles vision har stor betydning. 

– Jo mere vi kan arbejde med den nordiske iden-
titet, jo mere kan vi jo også trække på hinanden som 
kollegaer i arbejdslivet. Helsingør og Helsingborg 
taler om at være én by i Øresundsregionen, og der 
synes jeg bestemt også, at projektet åbner nogle døre 
for, siger Søs Krogh Vikkelsøe.

Mange af de fordele som et kultursamarbejde 
på tværs af grænserne kan munde ud i kan være 
relevante for andre kulturområder og i en større geo-
grafi, men Rasmus Schrøder mener at forudsætning-
erne for et tæt musiksamarbejde er særlig gunstige i 
det nordlige Øresund: 

– Det er et stykke udviklingsudarbejde, som vi 
ikke kunne komme til at lave nogle andre steder. 
Det kan kun lade sig gøre med den geografi vi har. 
Og det er derfor vi lykkes. Det er nærheden. Det er 
det, at der er 20 minutter med færgen mellem os. 
Og at vi kan se, at der i forbindelse med musikken, 
så bliver der hele tiden ved med at dukke merværdi 
op, altså der dukker hele tiden nye perspektiver op, 
som vi bliver nødt til at forfølge. Det tror jeg er helt 
unikt. Det kan jeg ikke se hvor i Danmark, eller 
Sverige, vi skulle kunne komme til at arbejde lige så 
intensivt med det, siger han. 
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Helsingborg. 
– Jeg tænker, at denne form for bevægelse også 

kan være med til at stimulere arbejdsmarkedet, 
handelen og servicebranchen. Og netop fordi det 
er så lystbetonet. Det er ikke fordi man er tvunget 
til at krydse sundet, det er bare fordi man har 
lyst! Det er en helt anden motivation, siger Max 
Granström.

Samtidig betyder de 
internationale koncertnav-
ne, at der kan tiltrækkes 
flere publikummer længere 
væk fra. 

– Og så er der også det 
aspekt i det, at begge byer 
arbejder med turisme. Det 
er en anden rigtig interes-
sant fakta ved det her. Folk 
vil tage rigtig langt for at 
høre musik. Og vi kan se på vores billetsalg, at når vi 
har koncerter, så kommer folk faktisk ganske langt 
væk fra. Det er ikke majoriteten af publikum som 
kommer fra Midtsverige, Norge eller Tyskland, eller 
helt andre lande, men der er dog en del, der gør det 

og det har samtidig også en impact på turismeomsæt-
ningen i vores to byer, siger Rasmus Schrøder. 

Langsigtede effekter af kultursamarbejde
De dynamiske effekter af kulturevents og – samar-
bejde er ikke altid lette at måle, men på den svenske 

side er Max Granström også 
overbevist om, at der er flere 
positive langsigtede effekter. 

– Jeg påpeger jo, at et 
kulturprojekt kan skabe 
effekter, der kan generere 
arbejdspladser og økonomisk 
aktivitet i turistbranchen. Så 
der er masser af tal at måle 
på, absolut. Men kernen i det, 
som jeg mener er værdien, er 
en følelse af fælles identitet. 

Det kan du måle med spørgeskemaer og lignende, 
men det er nok meget vanskeligt. Men man kan 
fornemme, at der med tiden er sket en ændring, 
siger han og uddyber: 

– Jeg vil sige, at der er en meget stor værdi i en 
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Det tager 20 minutter med færgen at komme mellem Helsingborg og Helsingør.  Rasmus Schrøder, musikredaktør på Kulturværftet i Helsingør.

”...der er en meget stor 
værdi i kulturel udveks-
ling, som øger den fælles 
forståelse, som jeg tror 
bidrager til lokal stolthed 
og som igen bidrager til 
regional identitet..”
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UTVÄXLING AV TV-PROGRAM  
STÄRKER NORDISK PUBLIC SERVICE
Den pragmatiska och affärsmässiga betydelsen av public service-samarbetet Nord-
vision har med åren blivit viktigare än broderskapsandan. Utväxling av program, 
samproduktioner och informationsutbyte stärker de nordiska public service-bolagen 
i en tid av växande konkurrens, menar Jesper Petersson, som arbetar med Nordvi-
sion för SVT:s räkning. ”Jag uppskattar att ett sånt här samarbete, som på papperet 
må se ut som en konstruktion, i själva verket är effektivt och obyråkratiskt, och något 
som jag menar att alla bolagen har stor nytta av”, säger han.

Nordvision, som etablerades 1959, bidrog under 
2021 med stöd till 2 500 samproduktionsavsnitt och 
utväxlade 1 700 avsnitt av program inom Norden. 
Verksamhetens tredje ben är informationsutbyte.

– Det är en spännande tid vi lever i, där vi som 
public service-bolag ska hitta vår plats i en värld 
där människor själva väljer vad man vill titta på 
och där konkurrensen från stora globala aktörer 
som Netflix och Youtube är massiv. Då är det 
skönt att vi är i ett sammanhang där vi kan dela 
erfarenheter och hjälpas åt, säger Jesper Petersson, 
programinköpare på SVT med specifikt ansvar för 
program inom ramen för programutbytet mellan 
de nordiska public service-bolagen.

Han menar att Nordvision-samarbetet visserligen 
började i en broderskapsanda, men med åren har 
kommit att få en mer pragmatisk och affärsmässig 
betydelse för de nordiska public service-bolagen. 

– Vi gör inte detta främst för att vi har ett broder-
skap, utan för att vi har nytta av det. Vi får väldigt 
mycket mer till samma pris, och det har betydelse, 
inte minst med tanke på hur situationen ser ut i 
rörlig bild-branschen, med plattformar som har stora, 
finansiella muskler. Vi blir lite starkare tillsammans 

än vad vi var ensamma. Vi kan slå lite hårdare och 
förhandla lite hårdare, säger han.

Jesper Peterssons roll inom Nordvision är framför 
allt att se på de nordiska tv-program som erbjuds inom 
utväxlingen och därefter internt pitcha vidare de som 
han tror kan vara av intresse för SVT. Från Danmark 
har SVT på senare år bland annat valt program om 
antikviteter och retro, mat och hygge – exempelvis 
med Camilla Plum och Frank Erichsen, men även 
kulturprogram och granskande dokumentärer. DR har 
å sin sida ofta valt svenska produktioner som sänds i 
primetime i SVT1, som t ex Trädgårdstider, Arvinge 
okänd, Det sitter i väggarna och Husdrömmar.

– När det gäller vilket av de andra nordiska bolagen 
som är mest intresserade av det svenska innehållet, så är 
det klart att den finlandssvenska televisionen av språk-
liga skäl har ett stort intresse för SVT:s program. Men 
även Norge är traditionellt sett mycket intresserade 
av SVTs utbud, svenskt innehåll och svenska profiler. 
Från Danmark tycker jag mig ha märkt att intresset har 
minskat något under de 20 år som jag har jobbat med 
detta. Efter vad jag har hört, så menar man från danskt 
håll att den danska publiken inte är lika intresserade av 
det nordiska, säger han.

”Vi får väldigt 
mycket mer till 
samma pris, och 
det har betydelse, 
inte minst med 
tanke på hur 
situationen ser ut 
i rörlig bild-bran-
schen, med platt-
formar som har 
stora, finansiella 
muskler. ”
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Jesper 
Petersson

NORDVISION
Medlemmar är DR (Danmark), NRK (Norge), SVT 
(Sverige), Yle (Finland) och RUV (Island). Associe-
rade partners är KNR (Grönland), KVF (Färöar-
na), UR (Sverige), Sveriges Radio (SR, Sverige) 
och Ålands Radio (Åland).
Medlemmarna samproducerar program, utväxlar 
program, samutvecklar programformat och 
delar kunskap.
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Bland de danska program som SVT valt att visa under senare år finns 
exempelvis ”Krudt og krydderier” med Camilla Plum, samt ”Bonderøven” 
med Frank Erichsen.

Det svenska programmet ”Det sitter i väggarna” har visats av DR. Jesper Petersson upplever dock att intresset för svens-
ka program minskat något under de 20 år han arbetat med utbytet inom Nordvision.
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– Det var meget enkelt. Det var Karl Husum, 
min tidligere elev, som er trompetist i DR orkestret, 
som efter en koncert spurgte, om det ikke ville være 
en fantastisk idé. Og først sagde jeg, at man ikke 
bygger statuer over levende mennesker, fortæller 
den internationalt anerkendte trompetist Håkan 
Hardenberger, men tillægger, at efter at have tænkt 
over det, så syntes han alligevel, at det var en god 
idé.

– Jeg kom til at tænke på hvor meget de her kon-
kurrencer har betydet for mig, som ung trompetist. 
Det er en måde at opdage sig selv og udvikles som 
artist, siger Håkan Hardenberger.

Inspiration til konkurrencen kommer også fra 
DR Symfoniorkestrets Malko konkurrence, en 
dirigent talentkonkurrence, som har udviklet sig 
til at blive en international vigtig konkurrence for 
blivende dirigenter, mener Håkan Hardenberger og 
Maria Frej. Der findes flere andre store internatio-
nale musiktalentkonkurrencer, 
blandt andet for strygere og 
pianister, men for trompetister 
er der ikke en konkurrence af 
samme kaliber.

Mere samarbejde og flere 
relationer på tværs af 
Øresund 
Førsteprisen i ”Hardenberger International Trum-
pet Competition” bliver sponsoreret af Yamaha og 
vinderen får 100.000 danske kroner, et instrument 
og en turné.

– Jeg har talt med flere koncertsale og symfoni-
orkestre, og der er en interesse for at lade vinderen 
spille mange steder. Det er en vigtig del af priset 
for en musiker at få lov til at spille koncerter, siger 
Håkan Hardenberger, som ud over at lægge navn til 
konkurrencen også bliver formand for juryen.

Planen er at samarbejdet omkring konkurrencen 
skal nå bredere ud og skabe flere relationer over 
Øresund.

– Vi vil lave aktiviteter for og med børn og unge, 
blandt andet gennem kulturskolen og skolerne. Det 
er vigtigt at udnytte muligheden til at nå bredere 
ud, siger Maria Frej, som uddyber, at hun også 
gerne ser et samarbejde eksempelvis mellem kon-
servatorierne, musikskoler, amatørblæseorkestre og 
symfoniorkestrenes venneforeninger.

Allerede i dag er der stor interaktion over sun-
det blandt musikere, mener både Håkan Harden-
berger og Maria Frej. I Malmö Symfoniorkester 
er eksempelvis der omkring 10 musikere, som 

pendler fra Danmark. Der er også mange svenske 
musikere i København, tilføjer Håkan Hardenber-
ger:

– Jeg kan huske at til og med på min tid, var 
der mange musikere, som skyndte sig til den sidste 
flyvebåd efter en koncert. Det er ikke noget nyt i 
vores verden.

Men hvad er din relation til Danmark?
– Altså jeg tænkte på det i dag, at et par ting, 

som jeg ikke tænker så meget over, er hvor gam-
mel jeg er, og hvor jeg kommer fra, svarer Håkan 
Hardenberger, som fylder 60 år denne dag, men 
han ræsonnerer samtidig om, at for de som vokser 
op i Skåne, bliver Danmark automatisk en del af 
ens nærområde.

– Så jeg vil sige, at jeg har et meget tæt forhold 
til Danmark.

Maria Frej kommer selv fra 
Danmark og hun anser, at det er 
let at etablere samarbejde over 
sundet.

– Der bruger jeg alt, det jeg 
kan fra min erfaring og min tid-
ligere forankring i København. 
Og det er ikke kun i Køben-
havn. Også resten af Sjælland og 
Fyn, tænker vi faktisk med, når 

vi taler om at lave forskellige former for Øresunds-
samarbejde og Øresundsnetværk inden for det her.

Samtidig mener hun, at publikum er svær at 
lokke over Øresund, så der er ikke en forstyrrende 
konkurrence mellem aktørerne.

– Vi kan jo faktisk se, at vi ikke stjæler hinan-
dens kunder. Så det er nemt at samarbejde og få  
lavet nogle ting sammen, som med den her konkur-
rence, hvor DR har de indledende runder, og så har 
vi finalen, siger Maria Frej.

Hun ser netop at de to koncerthuse kompletterer 
hinanden.

– Nogle gange er der jo, som også mellem Aar-
hus og København, et lillebror-storebrorsyndrom. 
Og vi er da lillebror og de er storebror i København 
på nogle områder. Men på det her er vi jævnbyrdi-
ge. Vi er mere lokalt forankret end dem. De har en 
national forpligtigelse. Vi kan måske skabe den der 
Øresundsforankring, som er svært for dem, som 
stor national institution. For os er det jo spænden-
de at arbejde med en stor partner, som også har 
konkret ekspertise netop i forhold til det her, siger 
Maria Frej. 

”Vi kan jo faktisk 
se at vi ikke stjæler 
hinandens kunder. 
Så det er nemt at 
samarbejde...”
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NYT MUSIKSAMARBEJDE SKABER  
INTERNATIONAL TALENTKONKUR-
RENCE FOR TROMPETISTER 

I oktober 2023 skal en international trompetistkon-
kurrence afholdes for første gang i Malmø og Kø-
benhavn. Det er et nyt samarbejde mellem Malmö 
Live, Malmö symfoniorkester, DR Koncerthuset og 
DR Symfoniorkestret. De indledende konkurrencer 
vil blive afholdt i DR Koncerthuset mens finalen vil 
blive afholdt i Malmö Lives koncertsal.

– Der lå faktisk en mail med et ønske om en in-

ternational trompetistkonkurrence i min indbakke 
allerede inden jeg startede som chef her på Malmö 
Live, siger Maria Frej, som tiltrådte som koncerthu-
schef for Malmö Live i februar 2020.

På et pressemøde i Malmö Lives koncertsal i 
slutningen af oktober sidste år, blev samarbejdet om 
talentkonkurrencen ”Hardenberger International 
Trumpet Competition” annonceret.

Maria Frej og Håkan 
Hardenberger på 
Malmö Live

Malmö Live og Malmö symfoniorkester skal sammen med DR Koncerthuset 
og DR Symfoniorkestret etablere en international talentkonkurrence for trom-
petister. Konkurrencen, som arrangeres første gang i oktober 2023, bliver 
opkaldt efter den internationalt anerkendte og svenske trompetist Håkan 
Hardenberger, som også er formand for juryen. 
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Del III:

PERSONAL:
• Nätverk stärks 

när kulturarbetare 
jobbar över  
gränsen 

• Kulturaktörer an-
litar ofta personal 
från grannlandet, 
men vanligen i  
mindre skala

• Gränshinder:  
gräns pendlare 
inom kultur som 
jobbar i Sverige  
betalar mer skatt 
än andra
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där majoriteten av de svarande inte anlitat någon från 
utlandet. 

Av de danska kulturaktörerna som svarat på frå-
gan ”Hade ni några anställda/ frilansare/ konsulter 
som rekryterats från ett annat land?” hade hälften 
anlitat eller anställt någon från ett annat land, med-
an motsvarande andel bland de svenska kulturaktö-
rerna var 65 procent. 

I Skåne och Region Hovedstaden kommer 
många av dem som anställts internationellt från 
den andra sidan Öresund och är danskar respektive 
svenskar, visar enkätundersökningen. Mindre van-
ligt tycks det vara i Stockholm och Region Själland, 
utifrån det mindre antal kulturinstitutioner därifrån 
som svarat på enkäten. 

Den utökade arbetsmarknaden som närhe-
ten mellan Skåne och Själland ger är något som 
kulturaktörerna där uppskattar, enligt kommentarer 
som lämnats i undersökningen.

Nya perspektiv, en breddad kompetens och kontaktytor till fler nätverk är några 
av de fördelar som kulturaktörerna upplever med att kunna rekrytera personal 
över gränsen mellan Danmark och Sverige. Men det finns också en sårbarhet i 
systemet för den enskilde kultur-gränspendlaren, som riskerar att drabbas av 
gränshinder och andra problem. Totalt sett är det relativt få arbetsgivare inom 
kultursektorn som i hög grad utnyttjar möjligheten att anlita eller anställa någon 
från grannlandet.

PERSONAL PÅ TVÄRS
Rörliga kulturarbetare bygger nätverk i båda 
länderna
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1. Fördelar med rörelse över gränsen

Större arbetsmarknad och rekryteringsbas 
ger fler chanser
Jämför med många andra branscher har kultur-
branschen en ganska internationell arbetsmarknad, 
åtminstone inom vissa delar och för vissa yrkesgrupper. 
Att rekrytera internationellt ger naturligtvis kulturak-
törerna en bättre chans att hitta just den medarbetare, 
frilansare, artist eller konstnär de behöver, eftersom un-
derlaget ökar. Det är också en möjlighet som närmare 
60 procent av dem som svarat på Øresundsinstituttets 
enkätundersökning utnyttjat under 2019 (på grund av 
coronapandemins påverkan på 2020 och 2021 efterfrå-
gades inte uppgifter för dessa år). 

Allra vanligast att anställa eller anlita någon från 
ett annat land tycks det vara inom scenkonsten, följt 
av film och musik, enligt resultaten i enkätundersök-
ningen. Museivärlden sticker ut som det enda område 

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN OCH STATISTIK ÖVER PENDLING

Knappt hälften av kulturaktörerna 
har anställt över Öresund

Många kulturinstitutioner och kulturaktörer som 
svarat på Øresundsinstituttets enkätundersökning 
har anställt personer över gränsen mellan Dan-
mark och Sverige under de senaste åren, men långt 
ifrån alla. Omkring 40 procent av de 122 svarande 
har haft några anställda, frilansare eller konsulter 
från grannlandet under de senaste fem åren. De 
branscher som anlitat flest eller haft flest anställda 
från grannlandet tycks vara filmbranschen och 
musikbranschen – i form av de stora musikaktö-
rerna och musikinstitutionerna. Även några större 
scenkonstaktörer har haft fler än fem personer 
från grannlandet anställda eller anlitade under den 
efterfrågade perioden. Överlag bland branscherna 
är dock det vanligaste svaret att det handlat om en 
eller två personer från grannlandet.

Andelen danska kulturaktörer som anställt eller 
anlitat någon svensk under de senaste fem åren är 
något lägre än motsvarande andel svenska kulturak-

törer som anställt eller anlitat någon dansk, men 
skillnaden är inte jättestor. 

Det märks en tydligare skillnad mellan kulturak-
törerna och kulturinstitutionerna i Skåne och dem 
i Stockholm, även om underlaget av svarande i 
Stockholm är ganska litet, vilket gör resultatet något 
osäkert. Tre av de 15 kulturaktörerna från Stockholm 
har anställt eller anlitat någon dansk under den efter-
frågade perioden, jämfört med fler än hälften av de 42 
skånska aktörer som svarat på enkätundersökningen.

Men det är inte bara personer från Danmark/Sve-
rige som anställts och anlitats under de senaste fem 
åren. Inom alla de undersökta branscherna utom 
museibranschen, är det fler som svarat att de har 
anlitat någon från utlandet under perioden, än som 
svarar att de inte gjort det. Särskilt inom scenkonst 
tycks det vara mycket vanligt.

Utöver Danmark eller Sverige kommer dessa 
anställda eller anlitade personer ganska ofta från 
närliggande länder som Tyskland eller övriga Nor-
den, medan en mindre andel kommer från länder 
utanför Europa.
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Några hundra personer gränspendlar 
inom kultursektorn
Den statistik som finns över Öresundspendling 
inom kulturområdet är på intet sätt heltäckande. 
När det gäller antalet svenska kulturarbetare som 
arbetar i Danmark finns det aktuell statistik från 
danska Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering (STAR). Den visar att det under 2019 var 
343 svenska medborgare, boende i Sverige, som 
arbetade inom kultursektorn i östra Danmark – det 
vill säga Region Hovedstaden och Region Sjælland. 
Ser man till hela Danmark fanns det samma år 400 
kulturarbetare som var svenska medborgare och 
bodde i Sverige. Statistiken för 2020 visar en ned-
gång jämfört med 2019, men det berodde troligen 
på coronapandemin.

Dessa tal från STAR omfattar inte danska med-
borgare som bor i Sverige men arbetar i Danmark 

och visar inte heller hur många personer som bor i 
Danmark och arbetar inom kultursektorn i Sverige. 
Svaren i Øresundsinstituttets enkätundersökning 
antyder att det var någorlunda lika många som 
pendlade på båda hållen, men undersökningen är 
alltför liten för att det ska vara möjligt att dra några 
säkra slutsatser.

Den senaste statistik som finns att tillgå som 
även inkluderar de gränspendlande kulturarbetare 
som bor i Danmark och arbetar i Sverige är Øres-
tats tal från 2015, och de omfattar flera yrkesgrup-
per. Utöver dem som arbetar inom kultur, nöje och 
fritid ingår i statistiken de som arbetar inom ”annan 
serviceverksamhet”, utför förvärvsarbete i hushåll 
eller är verksamma vid internationella organisatio-
ner, utländska ambassader och dylikt. Ørestats tal 
visar på totalt 486 Öresundspendlare inom dessa 
områden under 2015 – på båda hållen.

”Fördelen med både Sverige och Norge är ju att 
det språkligt och kulturellt finns så många likheter 
att det är mycket lättare än att rekrytera från den 
övriga internationella marknaden”, skriver exempel-
vis en dansk kulturaktör, medan flera svenska kul-
turaktörer lyfter fram att Storköpenhamn ju utgör 
en betydligt större arbetsmarknad än den skånska.

”Vi kan ju rekrytera från en huvudstad med 
många kompetenser och ett stort frilans-landskap 
med en hög kompetensnivå”, skriver en av dessa 
skånska kulturaktörer.

För skånska aktörer kan det ge en klar fördel att 
kunna anlita personer även från den danska hu-
vudstadsregionen – utöver de som bor i Skåne. Det 
menar exempelvis Max Granström, kulturdirektör för 
Helsingborgs stad och vd för kulturbolaget Helsing-

borg Arena & Scen, som intervjuades i oktober 2021.
– Helsingborgs stadsteater hade senast i lördags 

premiär på en föreställning som hade både ljussät-
tare och fotograf från Köpenhamn. Och det är inte 
alls en ovanlig situation. Vi samarbetar också myck-
et med personer inom trädgård och utställning, på 
Fredriksdal och till exempel har det varit en dansk 
trädgårdsdesigner som samarbetat med Sofiero. Det 
normala är att man bor och jobbar i Sverige, helt 
klart, men i Helsingborg har vi stor nytta av att det 
finns en metropol bara sex mil bort och dessutom 
har vi ju Malmö också. Det är jätteviktig resurs för 
kvantitet och kvalitet, säger han.

Ibland menar kulturaktörerna också att de kan 
dra nytta av att någon särskild typ av kompetens är 
vanligare på den ena sidan sundet. En dansk svarande 

skriver exempelvis att svenskarna är duktigare inom 
maskörområdet. 

Inom filmbranschen kan det också finnas ekono-
miska incitament att exempelvis anlita en skådespelar 
från grannlandet, då det kan göra att filmen eller 
tv-serien går bättre i det landet. Men framför allt hand-
lar det om att hitta rätt kompetens, menar Peter Bose, 
vd och grundare av det danska filmbolaget Miso Film, 
som även har kontor i Stockholm och Oslo.

– Den primära orsaken är densamma som när 
det gäller många saker vi gör: vi tror att om vi har 
med de bästa personerna inom sin respektive yrkes-
roll så blir det bra, säger han.

Norden respektive Öresund som arbets
marknad
För vissa högprofilerade 
yrkesgrupper inom kultur-
området är arbetsmarkna-
den internationell, menar 
Maria Groop Russel, vd för 
Dramaten.

– När det gäller de konst-
närliga nyckelpersonerna 
som regissörer, scenografer 
och ljussättare är Norden en enda arbetsmarknad – 
det blir för litet annars. De rör sig väldigt sömlöst 
mellan Sverige, Norge och Danmark. I allmänhet 
tror jag att det fungerar mer så här inom de konst-
närliga yrkena än inom scenteknik, säger hon.

För lite mindre aktörer kan den lokala närheten 
vara viktigare.

Laura Ramberg blev intervjuad av Øresundsin-
stituttet då hon för några år sedan var administrativ 
chef för Husets teater i Köpenhamn. Innan hon 
tog det uppdraget hade hon bland annat arbetat 
för Malmö Stadsteater och menade att hon då 
gärna försökte rekrytera danskar, till viss del av rent 
praktiska skäl:

– Sökande från Stockholm tyckte det var jobbigt 
att ta jobb i Malmö, medan de som var från Köpen-
hamn tyckte att det var spännande. Och som teater 
är det ju roligare att bli bemött av dem som tyckte 
det var skitspännande i stället för av dem som bara 
”men åh, jag kan inte komma hem över helgen”, 
säger hon.

Det är också värt att notera att många kultur-
chefer rekryterats över den dansk-svenska gränsen, 
inte minst danskar till Sverige. Det förekommer inte 
bara i Skåne, men är allra vanligast där. För närva-
rande finns åtta danska kulturchefer i Malmö, bland 
annat för Malmö Opera, Malmö Stadsteater, Malmö 

Konstmuseum och Region Skånes kulturchef. Några 
exempel på kulturinstitutioner utanför Skåne med 
chef från grannlandet Danmark eller Sverige är 
Nordiska museet i Stockholm, Moderna museet i 
Stockholm och flera dansinstitutioner i Köpenhamn, 
så som Dansehallerne och Dansk Danseteater. 

Även om det alltså också förekommer svenska 
kulturchefer i Danmark är det mindre vanligt än i 
Sverige, menar Benny Marcel, direktör för Nordisk 
kulturfond.

– Jag ser att det finns ett intresse från svensk håll 
för att anställa danska kulturchefer. Det beror på 
att det finns en nyfikenhet och öppenhet i Sverige 
kring vilken kunskap som de kan föra med sig. Det 
finns därför många höga chefer från Danmark, och 
även från Finland, i Sverige. Däremot ser jag inte 
det samma i Danmark. Här ser jag färre svenska 

chefer, säger Benny Marcel. 
För de som söker jobb 

på andra sidan gränsen 
innebär möjligheten att röra 
sig mellan Danmark och 
Sverige på samma sätt en 
större arbetsmarknad med 
fler potentiella jobbtillfällen. 
Att många danskar sökt sig 

till chefsjobb i Danmark kan delvis ha att göra med 
en bild av att kulturen har större utrymme i Sverige 
än i Danmark, menar Maria Frej, vd och konserthu-
schef för Malmö Live Konserthus.

– Den svenska förståelsen för att kultur är viktig, 
den tycker man om i Danmark. Och jag tror att 
svenska institutioner är glada för danska chefer, för de 
kommer med [PANG – hon slår händerna samman], 
vi ruskar kanske om i något. I Sverige är kultur något 
självklart i sig självt – i Danmark är vi vana vid att 
man ska sträcka sig mot publiken. Vi danskar lockas 
av det säkra i Sverige, men är så vana vid att inget är 
säkert att vi kommer med en attityd: vi ska inte vila – 
världen förändrar sig. Vi är vana att argumentera för 
vår sak, att se allt genom publikens ögon, säger hon. 

Men samtidigt som det alltså är många kul-
turaktörer som anställer eller anlitar personer från 
grannlandet – eller internationellt över huvud taget 
– handlar det ofta om ett mindre antal personer. I 
ungefär hälften av fallen då kulturaktörer svarat att 
de rekryterat någon från Danmark/Sverige under 
2019 handlade det om en eller två personer, medan 
35 procent av dem anställt eller anlitat sex personer 
eller fler.

Totalt sett är det också ganska få kulturarbetare 
som arbetspendlar mer regelbundet mellan Dan-
mark och Sverige. Det handlar enligt den tillgängli-

Svenska gränspendlare inom kultur, utveckling 2008-2020

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kilde: STAR som henter 
data fra udlændingeregis-
teret, EstherH, CPR-re-
gisteret, CVR-registeret, 
Indkomstregisteret

”Den svenska förstå-
elsen för att kultur 
är viktig, den tycker 
man om i Danmark.”
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ga statistiken – som inte är heltäckande – om några 
hundra personer. 

Filmproducenten Carl Moberg, som själv arbetat 
på båda sidor sundet och bland annat producerat en 
dansk långfilm med både svenskar och danskar bak-
om kameran, upplever att det finns en viss okun-
skap och ointresse för den andra sidan sundet inom 
branschen. Det gäller på båda hållen, upplever han, 
men kanske allra mest från den danska sidan.

– Jag har så smått försökt dra över dem jag 
känner i Köpenhamn till det som händer i Skåne, 
men där finns ett väldigt asymmetriskt förhållande. 
Köpenhamnarna är inte så nyfikna på filmlivet i 
Skåne. Filmfestivalen Nordisk panorama finns ju i 
Malmö, och dit åker den etablerade filmbranschen, 
men bland folk som är på väg upp och inte precis 
etablerade än i branschen – där har man väldigt lite 
kontakt med Malmö. Jag har stött på många danskar 
som i princip aldrig är i Skåne. Man kanske åker och 
handlar i Sverige för att det är billigt, men på det 
området märks det ganska mycket att Köpenhamn är 
en storstad och Malmö är det 
inte, säger han.

Nya perspektiv, kunskap 
och inspiration
Att rekrytera medarbetare 
från ett annat land ger en 
ny dynamik i verksamheten, 
menar några av de personer 
som intervjuats av Øre-
sundsinstituttet. Det handlar 
om att personerna från det 
andra landet är vana vid 
andra förutsättningar inom 
sin bransch och kanske delvis har andra erfarenheter 
än personer inom samma land.

– Det är viktigt att man utnyttjar de olika 
kvaliteter som man har. Det kommer in en annan 
dynamik som är oerhört viktig. Man behöver ha 
öppenhet från respektive håll för att bemöta det och 
det beror också på hur förändringsbenägen din or-
ganisation är. Ska man jobba interregionalt bör man 
ha en öppenhet och nyfikenhet på varandra och 
varför det finns skillnader, sade Dorte Bo Bojesen, 
dansk vd för Form/Design Center i Malmö, i en 
tidigare intervju med Øresundsinstituttet, apropå 
att anställa personer från andra sidan Öresund.

Under de senaste åren har – som tidigare nämnts 
– många danska kulturchefer rekryterats till Malmö 
och Skåne och det påverkar verksamheten, menar 
några av de berörda. Kitte Wagner, chef för Malmö 
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Dstadsteater, och Maria Frej, vd och konserthuschef 
för Malmö Live Konserthus, är två av dem som 
upplever att kulturen i Sverige är mindre resultat-
styrd än i Danmark och ser det som något positivt. 
Samtidigt menar Maria Frej hon med sin danska 
bakgrund kan bidra med att göra arbetet något mer 
effektivt och publikinriktat även i Sverige. 

– Det är också viktigt att se till att någon 
kommer på det vi gör. Inte för att vi ska tjäna 
pengar nödvändigtvis, men för att vi vill att många 
människor ska se och njuta av det vi gör. Det finns 
till stor del en avsändarvinkel i kulturlivet här, 
man säger att ”vi är tillgängliga för alla”. Men det 
är inte bara vår vision att finnas till, utan vi ska få 
folk engagerade i det vi gör. Vi vill att Malmöbor-
na ska ha en relation till det vi på Malmö Live gör, 
säger hon.

De konkreta skillnaderna som danskarna upple-
ver handlar också om att det går långsammare i Sve-
rige – ett större förankringsarbete måste göras innan 
nya beslut tas och alla risker ska bedömas innan ett 

nytt projekt sätts igång, men 
samtidigt innebär det också 
ett brett deltagande och stöd 
när arbetet väl startar.

Å andra sidan uppskattar 
flera av de svenska inter-
vjupersoner som arbetar 
i Danmark den snabbare 
beslutsgången i grannlandet.

 – Det är ett modernt led-
arskap jämfört med Sverige, 
säger Emma Kronqvist, vd 
för Nexiko i Danmark.

Ett annat exempel på att 
olikheter mellan länderna 

kan bidra till ny inspiration har med dans att göra. 
I skrivande stund finns det fyra svenska kulturchefer 
inom den danska dansscenen och de bidrar med ett 
annat perspektiv på vad dans är och dansens plats i 
kulturlivet. 

–  Redan innan jag började jobba här funderade 
jag över varför dansen inte är så utbredd i Dan-
mark. Som konstform har dansen väldigt låg status. 
Det finns en bild av dans som något elitistisk även 
om det inte alls är så i uttrycksformen. Så det var 
en kulturchock att komma hit. För det stämmer 
inte överens med hur dansen tas emot i resten av 
världen. Det ville jag söka ett svar på, säger Danjel 
Andersson, som er direktör och konstnärlig ledare 
för Dansehallerne i Köpenhamn, och som har satt 
sig i sinnet att ge dans som konstform högre status 
i Danmark.

Givande att jobba över gränsen även för den 
enskilda
Att jobba i ett annat land kan också vara inspireran-
de för en själv, menar flera av dem som intervjuats i 
Øresundsinstituttets kulturprojekt.  

– Jag hade inget särskilt förhållande till Danmark 
och Köpenhamn före jobbet. Men jag kände nyfi-
kenhet inför att träffa människor i samma bransch, 
och möta samma typ av problem, men med helt nya 
förutsättningar. Dessutom innebar det en möjlighet 
att bo kvar i Västra hamnen i Malmö och ändå lära 
känna ett nytt lands kultur. Det var lockande, säger 
Emma Kronqvist. 

Hon har nyligen blivit vd för det svenska film- 
och tv-produktionsbolaget Nexikos nystartade 
danska dotterbolag, men sin första erfarenhet av 
att jobba i Danmark – som hon talar om i citatet 
– fick hon när hon 2017 anställdes som tv-chef för 
Danmarks Radio (DR) i Danmark.

– Jag var tvungen lära mig allt från litteraturhis-
toria till geografi när jag var på DR och det är ju 
en otrolig tillgång. Som någon sade: det är som att 
ha en lägenhet och plötsligt upptäcker man att där 
finns en dörr till, till ett extra rum. Det är också en 
tillgång att känna sig hemma i en fantastisk europe-
isk storstad, säger Emma Kronqvist.

Hon anser också att hon kunde bidra med något 
till den danska arbetskulturen: 

– Det jag upplevde med det svenska ledarskapet 
– att ställa frågan till någon som är upprörd eller arg: 
”hur har du det?” – den frågan är mycket farligare 
i Danmark, när det kommer till sårbarhet och det 
personliga. Det är de inte vana att prata om. Där har 
jag upplevt en knäsvaghet hos tuffa danskar. Det har 
varit en spännande utmaning, säger hon.

För den enskilde kan det också handla om att 
man funnit ett sammanhang som man trivs i på an-
dra sidan sundet, som exempelvis Michael Bojesen, 
som är dansk och arbetar som vd för Malmö Opera. 

– Det var en tillfällighet att jag kom att söka det 
här jobbet, men några av mina bästa operaupple-
velser har jag haft just på den här scenen. Det är 
också så att jag är dirigent i grunden och har jobbat 
mycket med olika genrer, vilket är inte så vanligt 
i Danmark som i Sverige. I Sverige kollar även 
klassiska musiker på Melodifestivalen, så är det inte 
i Danmark. Jag har tidigare bland annat jobbat med 
storband men också symfoniorkestrar, och Malmö 
Opera är fantastisk för att den har den här breda 
repertoaren, säger han.

Att komma in i ett nytt sammanhang i ett annat 
land kan samtidigt ibland vara utmanande – men 
bristen på förkunskaper är både på gott och ont, 
menar danska Kitte Wagner på Malmö Stadsteater. 

– Emellanåt är det självklart också lite svårt och 
man står som ovetande om många saker. Men sam-

”Det kan också vara 
en fördel att man 
inte alltid vet allt 
om alla, vem som är 
gift med vem, och 
vem som har arbetat 
ihop här eller där.”

Huvudrollsinnehavarna, Sofia Helin och Thure Lindhardt, vid premiären av sista säsongen av den dansk-svenska samproduk-
tionen av serien Broen/Bron. Bakom dem syns de tre andra versionerna som har gjorts av serien i andra länder.
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tidigt kan det också vara en fördel att man inte alltid 
vet allt om alla, vem som är gift med vem, och vem 
som har arbetat ihop här eller där. Den inre cirkeln 
är ju rätt liten både här och i Danmark. När man 
inte känner till den har man en fri och ny syn på allt, 
säger hon.

Nätverken växer och kan ge ringar på vattnet 
En person som börjar arbeta över gränsen bidrar inte 
bara med sin kunskap och kompetens, utan har också 
med sig ett nätverk i hemlandet. Det kan både leda 
till att nya samarbeten byggs upp, och att fler personer 
lockas att ta jobb i grannlandet, visar intervjuerna. 

– Jag har också själv varit en slags bro för danskarna 
in i svenskt teaterliv, för jag bjöd in i Malmö och sedan 
i Stockholm. Vissa av de svenskar jag mött har sedan 
sökt sig på andra hållet. Lucas Svensson, dramatiker 
från Olseröd, var med när jag jobbade på Dramaten 
och nu bor han fem minuter från där jag bor, vi träffas 
på Irma. Det är där det händer, mellan människor. 
Resten blir bara tomma konstruktioner, säger frilansre-
gissören Staffan Valdemar Holm, som är svensk, bor i 
Köpenhamn och arbetar växelvis i båda länderna.

Medan Staffan Valdemar Holm var teaterchef för 
Dramaten i Stockholm samproducerade den svenska 
nationalscenen för teater bland annat föreställningen 
Medea med Betty Nansen Teatret i Köpenhamn – som 
just då också hade en svensk teaterchef, Stefan Larsson.
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Även Kitte Wagner, själv dansk och vd och konst-
närlig ledare för Malmö Stadsteater, har dragit nytta av 
sitt nätverk och bjudit in andra att söka sig till Sverige. 

– Nätverket försvinner ju inte bara för att man 
beger sig till Malmö, så jag har kontakt med många 
danska regissörer och scenografer som är jätteduktiga. 
Det är verkligen en bra utbildning som finns i Kö-
penhamn och väldigt kompetent folk som kommer 
därifrån. Så det är inte svårt för mig att locka hit 
regissörer och samarbetspartners. Alla vill till Malmö! 
säger hon.

Vid flera tillfällen har nya samarbetsprojekt 
på tvärs mellan länderna tillkommit på det viset, 
baserade på nätverk. Ett exempel är Malmö Lives 
samarbete med Danmarks Radio om Hardenberger 
International Trumpet Competition, en tävling för 
unga trumpetsolister där Malmö Live Konserthus 
danska vd och konserthuschef Maria Frej spelat en 
viktig roll. 

– Det händer för att jag är dansk och tänker: 
skulle vi inte kunna göra det här? säger hon.

Ett annat exempel är att Dansk Danseteater 
börjat samarbeta med Skånes dansteater.

– För min del känns det intuitivt att starta 
samarbeten med svenska aktörer, framför allt i Öre-
sundsregionen, säger Dansk Danseteaters konstnär-
liga ledare Pontus Lidberg, som är svensk.

Han berättar även om ett samarbete med svenska 
modeföretaget Filippa K kring scenkläder. 

En minoritet ser fördelar med att rekrytera 
över gränsen
Trots att flera intervjupersoner och svarande i 
enkätundersökningen alltså lyfter fram fördelar med 
att anlita personer över gränsen eller själv arbeta i 
grannlandet, är det bara en tredjedel av de svarande 
som uppger att de hört talas om eller själv upplevt 
särskilda fördelar med att ha anställda från grann-
landet Danmark/Sverige. 

Det är å andra sidan ännu färre – omkring en 
fjärdedel – som hört talas om eller upplevt särskilda 
utmaningar med att ha anställda från grannlandet. 

Slutsatsen är måhända att för de flesta fungerar 
det ungefär lika bra att rekrytera från båda länderna, 
utan att det ger särskilda fördelar eller nackdelar.  

Utbildningar ger möjligheter över gränsen 
Utöver arbete över gränsen är konstnärliga utbild-
ningar en annan grund för utbyte över gränsen mel-
lan Danmark och Sverige. Studerande har möjlighet 
att söka utbildningar i båda 
länderna (bland annat), och 
det har tidigare bland annat 
uppmärksammats i medier-
na att många svenska elever 
sökt sig till Den Danske 
Filmskole.

Konstnärliga utbild-
ningar är inte ett ämne 
som undersökts närmare i 
den här analysen, men som 
ändå kommer upp i en del 
av de intervjuer som gjorts 
inom kulturprojektet. Ofta 
handlar det om en jämförelse mellan ländernas ut-
bildningar, hur mycket som satsas på dem och hur 
framstående de uppfattas som. Exempelvis anser fri-
lansregissören Staffan Valdemar Holm att de danska 
teaterskolorna lyckats bättre än de svenska. 

– Talar man om de konstnärliga utbildningarna 
har ju de danska skolorna på teaterområdet varit 
fruktansvärt framgångsrika, och det kan man inte 
säga om skolorna i Stockholm. Regiutbildningen 
där har inte haft någon stor talang på 50 år. I Dan-
mark skulle jag säga att 90 procent av de som ar-
betar i teaterlivet rekryteras från skolan. Och vi vet 
ju alla hur bra det gått för dansk film de senaste 30 
åren. Det har också med den här utbildningen att 
göra. Det är också något som fått många svenskar 
att söka sig till danska teater- och filmutbildningar, 
säger han.

När det gäller dans menar Pontus Lidberg, 

konstnärlig ledare för Dansk Danseteater, att Sve-
rige investerat mer i utbildning inom området, och 
att infrastrukturen för dans överhuvudtaget är mer 
utbyggd än i Danmark. 

Bo Nilsson, konstmuseichef för konsthallen 
Artipelag har tidigare också arbetat som chef för 
Charlottenborg Kunsthal i Köpenhamn. Han 
påpekar att Sverige står starkare än Danmark i fråga 
om hur många som utbildas inom konst, men lyfter 
samtidigt frågan om det i slutändan ger ett bättre 
resultat.

– Det svenska systemet utbildar fler. Det finns 
fem konsthögskolor i Sverige: i Malmö, Göteborg, 
Umeå, och i Stockholm plus Konstfack i Stockholm. 
Vad betyder antalet utbildade kopplat till kvalitet? 
Det vore intressant att undersöka, säger han.  

Filmproducenten Carl Moberg lyfter dock frågan 
om hur stora kunskaper det egentligen finns om 
utbildningarna i grannlandet – särskilt de som inte 
är de allra mest kända.

– När jag pluggade film på Skurups folkhög-
skola pratade man om att 
den danska Filmskolen var 
bra och prestigefull, men 
svår att komma in på. Men 
vi hörde inte om att det 
också finns andra väldigt bra 
utbildningar i Köpenhamn 
– de kanske inte kände till 
det. Man önskar att man på 
filmutbildningar sade: ”det 
är självklart att ni ska söka er 
till Köpenhamn och då finns 
det här och det här: här kan 
ni möta andra filmare och de 

här utbildningarna finns och så vidare”, säger han. 

2.Utmaningar med rörelse över 
gränsen

Danska kulturarbetare som gränspendlar 
betalar högre skatt

Liksom alla andra yrkesgrupper som arbetar över 
gränsen mellan Danmark och Sverige riskerar kul-
turarbetare att drabbas av gränshinder, det vill säga 
att de på något sätt hamnar i kläm mellan regelver-
ken i de båda länderna. Många av dessa är generella 
hinder som berör en större grupp av dem som bor 
i ett av länderna och arbetar i ett annat, men ett av 
gränshindren gäller särskilt kulturarbetare – när-
mare bestämt danska kulturarbetare som arbetar i 
Sverige. 

Den Danske Filmskole har gott renommé, även i Sverige. ”Man önskar att man 
på filmutbildningar 
sade: ’det är själv-
klart att ni ska söka 
er till Köpenhamn 
och då finns det här 
och det här’.”
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Kort sagt betalar de som tillhör denna grupp mer 
i skatt än andra gränspendlare. 

Det beror på att kulturarbetare som bor i 
Danmark och jobbar i Sverige, till skillnad från 
gränspendlare inom andra yrkeskategorier, betalar 

skatt i både Danmark och Sverige på samma in-
komst. De flesta gränspendlare som pendlar på det-
ta håll betalar så kallad SINK-skatt på 25 procent av 
inkomsten i Sverige och inget därutöver i Danmark. 
Kulturarbetare betalar i stället en så kallad artist-
skatt på 15 procent i Sverige, och därutöver kräver 
Danmark in mellanskillnaden upp till den danska 
skattenivån på omkring 37 procent i skatt.

Rent praktiskt kan det innebära att två kollegor 
på samma svenska kulturinstitution, som båda bor 
i Danmark, betalar olika stor andel av inkomsten i 
skatt – om den ena jobbar med administration och 
den andra som exempelvis musiker eller skådespelare.

Detta är något som lyfts fram som ett problem, 
bland annat av fackliga organisationer som organiserar 
kulturarbetare i Skåne. De menar att det blir ännu mer 
orättvist eftersom svenska löner är lägre än de danska, 
eftersom de är anpassade efter de högre svenska arbets-
givaravgifterna som betalas av arbetsgivaren. I Dan-
mark är arbetsgivaravgiften i stället en skatt – AM-bi-
draget, på åtta procent – som betalas av arbetstagaren. 
Det innebär att de kulturarbetare som också beskattas i 
Danmark även betalar AM-bidraget där.

Problemet togs redan för några år sedan upp av det 
nordiska Gränshinderrådet som försöker lösa gräns-
hinder i Norden, men den gången gick de bet. För 
närvarande gör rådets danska ledamot ett nytt försök, 
men än så länge finns inga besked om resultatet. 

 

Omständlig administration och praktiska 
problem 
Utöver gränshindret kring skatt för kulturarbetare 
i Danmark som jobbar i Sverige finns också andra 
hinder och praktiska problem. En del av dem bott-
nar i att det kan vara svårt att hålla reda på vad som 
gäller kring skatt och socialförsäkring för den som 
tar kortare jobb på än den ena, än den andra sidan 
gränsen. Rådet från Johan Ahlfors, handläggare för 
Försäkringskassan på informationstjänsten Øre-
sunddirekt, är att kulturarbetare ska meddela sin 
situation till myndigheterna snarare än att ligga lågt.  

– Det är inte många kulturarbetare som hör av 
sig till oss på Øresunddirekt. Många tar sitt gig och 
ser vad som händer. Man känner inte till och är på så 
sätt är inte medveten om betydelsen av att vara kor-
rekt socialförsäkrad. Men det kan leda till retroaktiva 
utredningar hos behöriga myndigheter, säger han.

Det finns också ett vanligt missförstånd kring 
att kulturarbetare tror att det finns ett speciellt avtal 
för dem på socialförsäkringsområdet, berättar Johan 
Ahlfors.

– Det har de inte. På skatteområdet finns en 

massa individuella avtal för olika grupper, till exem-
pel för lastbilschaufförer, kulturarbetare och flygper-
sonal, men socialförsäkringen har inga undantag för 
yrkeskategorier, säger han.

Till skillnad från när det gäller skattskyldighet 
kan en person bara vara socialförsäkrad i ett land 
i taget. Socialförsäkringstillhörigheten påverkar 
bland annat vilket lands arbetsgivaravgifter som ska 
betalas, något som har särskilt stor betydelse när det 
handlar om personer som bor i Sverige och arbetar i 
Danmark. Flyttar deras socialförsäkringstillhörighet 
över till Sverige måste den/de danska arbetsgiva-
ren/-na nämligen betala svenska arbetsgivaravgifter, 
som är betydligt högre än de danska. På motsva-
rande sätt måste svenska arbetsgivare i stället följa 
danska regler för arbetsgivaravgifter om en anställd 
är socialförsäkrad i Danmark.

Den som bor i Sverige men normalt sett arbetar 
i Danmark – eller vice versa – är socialförsäkrad 
i arbetslandet. Men om man arbetar 25 procent 
eller mer av sin tid i bosättningslandet flyttar 
socialförsäkringstillhörigheten i stället över dit. 
Om personen tar ett jobb för en statlig arbetsgivare 
i bosättningslandet flyttar socialförsäkringstillhö-
righeten direkt över dit, oavsett hur liten andel av 
arbetstiden det gäller. (Detta gäller dock inte om 
verksamheten drivs som ett aktiebolag, oavsett om 
staten äger aktierna.) 

Andra gränshinder som 
listats av Nordiska minis-
terrådet i den nordiska 
Gränshinderdatabasen 
handlar om hur nivåer på 
exempelvis a-kassa och 
föräldrapenning kan på-
verkas om en person tar ett 
kortare uppdrag på andra 
sidan gränsen. Samtidigt 
har inte alla problem med 
gränsen att göra, påpekar 
Johan Ahlfors.

– Många gånger spelar 
det ingen roll om man befinner sig i en gränsö-
verskridande situation eller helt i det nationella. 
Försäkringssystemet är inte helt optimerat för 
människor som har korta visstidsanställningar. Det 
är inget gränshinder, utan ett hinder vad du än 
håller på med, säger han.

På skatteområdet är det största gränshindret att 
danska kulturarbetare i Sverige betalar mer i skatt 
än andra gränsarbetare – vilket beskrevs ingående 
i föregående avsnitt. För kulturarbetare som bor i 
Sverige och arbetar i Danmark finns en viss proble-

matik i att de inte känner till att de måste ta upp sin 
inkomst från grannlandet även i den svenska dekla-
rationen, berättar Christin Hjortsberg, samordnare 
för Skatteverket på Øresunddirekt. De behöver inte 
betala någon mer skatt i Sverige, men anmälan ska 
ändå göras. Hon ger ett exempel på när det kan vara 

särskilt viktigt:
– En artist som på 

frilansbasis får en ersättning 
i Danmark kan få det som 
ett så kallat honorar. Det 
räknas som en B-inkomst 
och då drar arbetsgiva-
ren ingen skatt. Då tror 
kulturarbetarna som bor i 
Sverige att det är skattefritt, 
men de ska betala skatt på 
det i Sverige, säger Christin 
Hjortsberg och förklarar att 
även danska kulturarbetare 

själva måste betala in skatt i Danmark för denna 
inkomst. 

Den enskilda gränspendlaren stöter ofta även på 
andra och vardagliga problem och hinder, något bland 
annat Emma Kronqvist råkat ut för. Hon bor i Malmö 
och arbetar i Köpenhamn, där hon nyligen i egenskap 
av vd har startat upp ett danskt dotterbolag till det 
svenska tv- och filmproduktionsbolaget Nexiko. Tidi-
gare har hon också arbetat som tv-chef för DR.

– Jag har haft besvär med allt från det enkla som till 
exempel telefonabonnemang över sundet, till osynkade 

FAKTA: SKATT FÖR DANSKA 
KULTURARBETARE SOM  
JOBBAR I SVERIGE

Den som bor i Danmark och har en anställning 
eller ett uppdrag som innebär att hen arbetar 
huvuddelen av sin tid i Sverige betalar skatt i 
Sverige – och vice versa.

Normalt sett betalar gränspendlare som bor 
i Danmark och arbetar i Sverige så kallad SINK-
skatt (särskild inkomstskatt), som innebär 
att deras skattesats blir 25 procent, oavsett 
lönenivå, men de får inte göra några avdrag i 
deklarationen. Om de vill kan de i stället välja 
att betala vanlig, svensk inkomstskatt och får 
då möjlighet att göra avdrag på skatten. Oavsett 
vad de väljer betalar de ingen skatt i Danmark 
på den svenska inkomsten.

Kulturarbetare (och professionella idrottare) 
som bor i Danmark och arbetar i Sverige betalar 
i stället så kallad artistskatt i Sverige, på 15 pro-
cent. Men till skillnad från övriga gränspendlare 
beskattas denna grupp även i Danmark, enligt 
det Nordiska skatteavtalet. Det handlar inte om 
dubbelbeskattning, utan till Danmark betalar 
dessa pendlare mellanskillnaden mellan den 
skatt på 15 procent som de betalat i Sverige och 
den danska skattenivån, inklusive AM-bidraget. 
Det innebär dock sammantaget att de betalar 
högre skatt än andra gränspendlare som bor i 
Danmark och arbetar i Sverige.

För kulturarbetare som bor i Sverige och 
arbetar i Danmark gäller motsvarande regler, 
men eftersom Danmark inte har någon särskild 
artistskatt på 15 procent utan beskattar inkom-
sten med cirka 37 procent, ligger den nivån van-
ligen redan över skattenivån i Sverige. Det blir 
då ingen mellanskillnad att betala in i Sverige.

Gränshindret är upptaget i Nordiska minis-
terrådets gränshinderdatabas. Läs mer här. Det 
är nu åter prioriterat av Danmarks ledamot i det 
nordiska Gränshinderrådet, som arbetar för att 
finna en lösning på problematiken. Även tidigare 
har Gränshinderrådet arbetat med frågan, 
men då avskrevs det som omöjligt att lösa för 
närvarande.
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Christin Hjortsberg, samordnare för Skatteverket på Øre-
sunddirekt.

”Många tar sitt gig och 
ser vad som händer. 
Man känner inte till 
och är på så sätt inte 
medveten om betydel-
sen av att vara korrekt 
socialförsäkrad”
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myndigheter och administration som känns onödigt 
klumpig när vi ändå är i något slags nordiskt samarbe-
te. Det har jag blivit häpen över och lite ledsen. Som 
att hur lång tid det tar att föra över pengar mellan 
bankkonton eller att jag har svårt att gå till tandläka-
ren i Sverige fast jag har rätt till det – jag måste fylla i 
blanketter från Försäkringskassan. Det känns som om 
jag nästan lika gärna kunde ha varit en flykting från ett 
land långt härifrån, säger hon. 

I den enkät som gjorts av Øresundsinstituttet 
till denna analys svarar fler än hälften av de svenska 
kulturaktörerna att de hört talas om eller upplevt 
utmaningar med att ha danska/svenska anställda, 
medan enbart tio procent av de danska kulturaktörer-
na svarar samma sak. I de kommentarer som lämnats 
nämns bland annat krångel kring skatt och socialför-
säkring, men också kring pension, gränskontroller 
och språk. Det är svårt att veta säkert, men möjligen 
är det gränshindret kring skatt för danska kulturar-
betare som gränspendlar till Sverige som gör att fler 
svenska kulturaktörer säger sig känna till problem 
med att ha danska anställda, med tanke på att det är 
arbetsgivare som svarat på enkätundersökningen. 

Pendling och gränskontroller försvårar
Utöver de gränshinder som finns och de praktiska 
problem som hittills nämnts tycks pendlingen vara det 
som ställer till mest bekymmer för de gränsarbetare 
som arbetar i Öresundsregionen. Hur det ser ut för 
danskar som arbetar i Stockholm är svårare att svara 
på i denna analys, då underlaget i detta fall är litet. 
Men med tanke på avståndet mellan Köpenhamn och 
Stockholm går det att dra slutsatsen att det är betydligt 
färre som pendlar mellan dessa båda städer än mellan 
Skåne och Själland och då det förekommer mellan hu-
vudstäderna handlar det troligen om veckopendling. 

En svårighet som ofta tas upp är gränskontrollerna 
mellan Danmark och Sverige, vilka innebär en extra 
svårighet, förlängning av resan och ett visst orosmo-
ment för gränspendlarna. I en artikel i Berlingske 
berättar Marie Troelsen, som jobbar som mezzosopran 
i Malmö Operas kör men bor i Köpenhamn, hur hon 
hölls kvar i den svenska gränskontrollen en dag då den 
danska sajten sundhed.dk låg ner och hon därför inte 
kunde visa upp sitt coronapass. Efter olika problem 
hon drabbats av som gränspendlare funderar hon på 
om det alls är värt att fortsätta arbeta i Sverige. 

Även osäkerheten kring tågförseningar ställer till 
bekymmer för de pendlare som exempelvis måste 
vara på plats när föreställningen börjar. Det är något 
som Marie Troelsen tar upp i intervjun, och det har 
även nämnts av Pernille Rømer som är stämledare för 

kontrabaserna i Malmö Operas orkester i en tidigare 
intervju med Øresundsinstituttet.

– När en föreställning börjar klockan sju i Malmö 
måste man vara där klockan sju, så jag måste beräkna 
en betydligt större buffert när jag ska till jobbet. 
Flaskhalsen kring bron är så sårbar, så jag åker inte en 
timme före utan två timmar före, säger hon.

Kostnaden för resan över Öresund är ytterligare 
en aspekt, som av filmproducenten Carl Moberg lyfts 
fram som en svårighet för kulturarbetare utan stora 
resurser.

Språket som ett praktiskt hinder
Många av dem som intervjuats eller svarat på enkät-
undersökningen anser att likheten mellan de båda 
skandinaviska språken danska och svenska gör det 
lätt att förstå varandra och att arbeta över gränsen. 

– Jag blir glatt överraskad varje gång jag är med 
i nordiska sammanhang. Det finns en samhörig-
het och en genklang av något välkänt och ändå 
framåtsträvande. Den språkliga gemenskapen är 
dessutom inspirerande. Tänk att man kan resa ända 
till Finland eller Nordnorge och folk förstår mig 
när jag talar danska, säger Lise Bach Hansen, Head 
of programming Talks & Literature, på biblioteket 
Den Sorte Diamant i Köpenhamn.

Men möjligheterna att göra detta beror också 
på vilken bransch och yrkesroll som varje enskild 
kulturarbetare rör sig inom. 

Gitte Wille, som är Region Skånes kulturchef, 
påpekar att det framför allt är inom de jobb där 
språket inte är avgörande som många arbetar över 
gränsen. Det kan exempelvis handla om musiker 
och sångare, filmarbetare som befinner sig bakom 
kameran, eller personer som arbetar med teater men 
inte står på scenen, så som regissörer, scenografer 
och rekvisitörer. 

På teaterscenen är det svårare att blanda språk, 
menar flera intervjupersoner, exempelvis frilansre-
gissören Staffan Valdemar Holm. 

– Jag vet ju vissa danska skådespelare som varit 
i Sverige, eller svenskar som varit i Danmark, men 
de är inte så många på grund av detta. De kan alltid 
samsas om det är någon tv-serie, som Bron, det är 
ju delvis för att man då samproducerar mellan län-
derna. Då kan du alltid få lite hjälp av undertexter 
och sådär, säger han. 

Utöver de kommunikationssvårigheter som 
kulturinstitutionerna alltså försöker undvika mellan 
dem som står på scen och publiken kommenterar 
någon också i enkätundersökningen att det uppstått 
vissa problem internt inom organisationen när äldre 

volontärer inte förstått vad personen som anställts 
eller anlitats från grannlandet säger.

Nationella nätverk försvårar arbetet på 
tvärs 
Som den här analysen visat finns det hundratals kul-
turarbetare som jobbar över gränsen mellan Dan-
mark och Sverige. Men de utgör samtidigt en liten 
del av det totala antalet personer som arbetar inom 
kultursektorn i de båda länderna och nätverken 
inom branschen är till stor del nationella snarare än 
danska-svenska, menar flera intervjupersoner. Det 
gäller bland annat inom musikbranschen, menar 
Maria Frej på Malmö Live Konserthus, och inom 
tv-branschen, menar Emma Kronqvist på Nexiko.

För den som exempelvis kommer som chef till ett 
annat land kan bristen på nätverk där vara ett bekym-
mer. Bo Nilsson, som numera är konstmuseichef för 
konsthallen Artipelag i Stockholm och tidigare varit 
chef för danska Charlottenborg Kunsthal, upplevde 
att det var en utmaning att driva verksamheten utan 
särskilt många kontakter i Danmark.  

– Det är svårt att vara chef till exempel för en 
konsthall – man är beroende av ett sammanhang, en 
kontext i form av människor och företag som man 
kan gå till om man behöver ekonomisk hjälp. Det 

kan vara viktigt att kunna skaffa extra resurser och 
då är det viktigt att komma in i rätt nätverk. Men 
det är svårt att ta sig in i ett nätverk i ett annat land. 
Jag tror att det var en stor svårighet, säger han.

Liknande erfarenheter har Maria Frej, som 
började sitt arbete som vd och konserthuschef för 
Malmö Live Konserthus i februari 2020, strax innan 
coronapandemin bröt ut.

– Jämfört med Danmark, där jag jobbat i 30 
år, har jag mycket lite nätverk här. Jag har ett litet, 
men vill gärna ha mycket mer. När man kommer in 
i coronapandemin och inte bara kan ringa till alla 
möjliga människor och inte har det nätverk jag har 
i Danmark är det svårare. Rent professionellt kan vi 
inte klara oss om vi inte har starka nätverk. Det har 
ju andra här i organisationen, men jag behöver det 
också som chef, så jag ser fram emot att ha alla de 
här mötena, säger hon.

Samtidigt utgör förstås det nätverk som finns 
kvar i hemlandet en stor fördel, som bland annat 
kan utnyttjas till att starta samarbeten över gränsen 
eller locka fler anställda från grannlandet. På samma 
sätt kan bristen på förförståelse eller nätverk i det 
nya arbetslandet även ses som något positivt, utifrån 
att personen kommer med en ny och opåverkad syn 
på vad som är möjligt. Dessa aspekter av nätverk 
avhandlas tidigare i detta kapitel.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Försenade tåg och gränskontroller utgör praktiska utmaningar i vardagen för gränspendlare inom kultursektorn.
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Hon tror att det finns en stor kunskapsöverfö-
ring mellan Danmark och Sverige vad gäller just 
arbetssätten och att de som jobbar på andra sidan 
gränsen får med sig inspiration därifrån.

– Vi får de här bärarna av kompetens som bidrar 
till att vi blir mer lika. Man blir inspirerad av den 
andra kulturens bästa sidor och tar ju bara det goda 
och bygger vidare på det. 

– I det dagliga samtalsklimatet så florerar ju exem-
pel från Skåne och Köpenhamn. Det har jag ju märkt 
att det händer på båda sidorna av bron. Man kikar på 
hur de andra gör detta. Och det händer verkligen på 
både sidorna. Jag tror det görs väldigt naturligt här. 

Hämta kompetens från andra sidan Öresund
Att det innebär en stor vinst för Skåne att ha en 
sådan närhet till Danmark är Mira Helenius Martins-
son övertygad om. 

–  Det har blivit så att det i 
min verktygslåda finns många 
danska upphovspersoner. Jag 
har hittat många konstnärer i 
Danmark som jag tycker om 
att samarbeta med. Och det 
har blivit på många fronter: 
ljusdesign, konstymdesign, scenografi, koreografer. 
Det är också många klasspedagoger, alltså till träning-
en. Och dansare förstås. Hela vår ekologi påverkas.

– Konsten är gränslös på det sätt att den inte res-
pekterar bostadsadress. Vi har pianister som dagligen 
reser över bron, och fotografer, filmare. Den typen 
av tjänster eller service får vi i den löpande verksam-
heten hela tiden från Danmark. 

Det är lätt inom dansen eftersom det är en mycket 
global konstform, anser Mira Helenius Martinsson. 

– De kulturella skillnaderna inom dansen är 
väldigt små. Det är inget problem till och med att 
byta kontinent. Det är ju hyfsat minimala skillnader 
när du väl ställer dig i studion och börjar dansa den 
samtida dansen. Den är ju väldigt global. 

Att nå publik över Öresund
Men när det gäller publiken så finns det inte så 
många som rör sig över Öresund, tror Mira Helenius 
Martinsson. I alla fall inte från Danmark till Skåne. 

– Vi skulle ju jättegärna få danskarna att komma 
hit och titta också. Men jag har förstått det som 
att det inte är något jätteflöde av dansk publik. Jag 
kan inte uttala mig om de andra, men så är det för 
Skånes Dansteater. Men jag tror att vi skulle kunna 
attrahera mer publik från danska sidan. 

Lite publik kommer när det är danskar inblanda-
de i produktion eller gästföreställningar. 

– Det är enbart dem jag kallar de närmast sör-
jande som kommer. Eftersom vi har upphovsperso-
ner från Danmark som arbetar med oss och då finns 
det kopplingar och vi får den publiken hit. Men 
därutöver tror jag marknaden är helt outforskad, 
säger hon och tillägger: 

– Jag vill gärna börja marknadsföra oss mer mot 
Danmark. 

Hon följer däremot själv vad som händer på 
den danska sidan inom kultur. Men Mira Helenius 
Martinsson, som flyttade från Norrland till Skåne 
för två år sedan, märker att det inte är helt enkelt att 
få informationen via sociala medier: 

– Jag ser inte heller något från Köpenhamn i 
mina flöden. Det behöver jag aktivt söka upp. Än 
så länge har mina algoritmer inte förstått att jag 

har nära till Köpenhamn. 
De visar mig mycket mer av 
vad som händer i Norrland, 
fortfarande efter två år. De 
har inte förstått att jag har 
nära till Köpenhamn, så jag 
får ingen reklam. 

Kulturpolitisk styrning inget problem
Det finns en diskussion om den kulturpolitiska styr-
ningen i Sverige, men det är inte något som Mira 
Helenius Martinsson har upplevt. 

– Vi har ett ägardirektiv från Region Skåne som 
styr vår mission. Jag har aldrig upplevt detta som 
ett problem. Det är klart att kulturpolitiken styr 
till exempel om vi ska rikta oss mot barn och unga 
eller mer digitalisering. Men som konstnärlig ledare 
har jag aldrig känt att politikerna har varit inne och 
petat på innehållet någonsin, säger hon.

Skånes Dansteater ägs av Region Skåne. Hälften 
av intäkterna kommer från Kultursamverkans-
modellen som är ett statligt bidrag och den andra 
hälften kommer från Region Skånes holdingbolag. 
Mira Helenius Martinsson upplever en stor frihet i 
förhållande till att kunna planera föreställningar och 
koncept som inte nödvändigtvis genererar så stor 
publik: 

– Jag känner mig verkligen privilegierad och 
otroligt fri. Jag har aldrig behövt sätta ett kvanti-
tativt mål som ensamt skulle styra verksamhetens 
inriktning. Jag kan också tänka på mer utmanande 
koncept både gällande format och innehåll. Ambi-
tionen är att erbjuda relevanta dansupplevelser som 
påverkar på djupet, säger hon. 

”Det har blivit så att 
det i min verktygslå-

da finns många dans-
ka upphovspersoner.”
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MER LIKA MED FLER BÄRARE AV 
KOMPETENS ÖVER ÖRESUND 

Det är en septembermorgon och Danskonstklub-
ben har samtal med Tina Tarpgaard, en dansk 
koreograf och dansare, som just nu arbetar med 
föreställningen ”Vår dag” på Skånes Dansteater. 
Tina Tarpgaard berättar om arbetet med att samla 
in inspiration från amatördansare i hela Skåne 
samt ljud som kan ge exempel på hur Skåne låter. 
Hon får frågan om det är annorlunda att arbeta i 
Sverige än i Danmark: 

– Jag tycker att det är annorlunda att arbeta med 
de här dansarna, men jag vet inte om det handlar 
om en svensk-dansk skillnad. Det är ju internatio-
nella dansare. Men det är helt klart en skillnad i 
att arbeta med Skånes Dansteater som institution. 
Jag ser med stor beundran på den betydelsfulla och 
starka institution som Skånes Dansteater är. Jag är 
van vid att arbeta som frilans och i projekt som har 

en mycket mindre horisont, säger hon. 
Det är just den säkra finansieringen och möjlig-

heten att experimentera som Skånes Dansteaters vd 
och konstnärliga ledare Mira Helenius Martinsson 
också framhäver. 

– Danskarna har många gånger behövt tänka på 
publik utifrån finansieringsmodellen. Till exempel 
institutionen Dansk Dansteater, som har en annan 
finansieringsmodell än vi har. Vi behöver inte tänka 
på publik på samma sätt. Intäkten har jag redan. 
Det blir ett annat uppdrag och det är klart att då 
arbetar man på olika sätt. De svenska konstnärerna 
har över en längre period kunnat fokusera mer på 
sig själva och sin konst. Och det kanske har präglat 
vad de svenska koreograferna har skapat och vilka 
scener och platser de finns på och vilka målgrupper 
de jobbar emot. 

Mira Helenius 
Martinsson.

Mira Helenius Martinsson flyttade från Norrland till Skåne och jobbet som 
vd för Skånes Dansteater för två år sedan. Hon ser många möjligheter för 
att samarbeta med aktörer och använda kompetens från andra sidan Öre-
sund. Dansen är en global konstform, där dansarna har hela världen som sitt 
arbetsfält, men att finnas nära Köpenhamn ger större utbud av till exempel 
fotografer, scenografer och kostymdesigners, menar hon. 
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PETER BOSE 
vd Miso Film

– Den allra första produktion vi gjorde i Miso Film 
var faktisk norsk: Varg Veum. Det här har varit vår 
ingång från dag ett. Både Jonas och jag har varit 
vana vid att arbeta i Sverige och Norge och vi har 
inte sett det som något hinder eller problem, utan 
en styrka. Ibland har vi många produktioner i Sve-
rige – ibland färre och i stället fler i Danmark. Det 
ger en riskspridning och i en tid då det finns behov 
att sprida risken är det riktigt bra, säger Peter Bose.

Något år efter millennieskiftet var Peter Bose 
och Jonas Allen med om att starta upp filmbolaget 
Yellow Bird, som från början var danskt men snart 
flyttade över till Sverige i samband med produk-
tionen av Wallanderfilmerna. Med erfarenheten 
därifrån – bland annat – startade de två danska 
producenterna 2004 Miso Film, redan från början 
med aktiviteter i både Norge och Danmark.

– Det föll sig naturligtvis för oss. Vi talar alla mer 
eller mindre samma språk i Skandinavien och de fles-
ta förstår vad man säger. Och så innebär det en större 
marknad – varför begränsa sig till ett land när man 
kan ha tre? Vi arbetar också med samma partners i 
länderna. Tidigare handlade det typiskt om samar-
beten med aktörer som TV 2, SVT, DR, TV4 och 
NRK, men nu är det oftare direkt med streaming-
tjänsterna Netflix, NENT, HBO Max med flera. 

Utbyte av erfarenheter vanligare än sam
produktion
Trots att det kan låta som ett självklart val att arbeta 

i hela Skandinavien när Peter Bose beskriver strate-
gin är det långt ifrån alla bolag som gör så, åtmins-
tone inte i samma utsträckning som Miso Film.

– Visst finns det några som jobbar som vi, men 
vi tror att vi är mer aktiva än de flesta, säger han.

Rent konkret har Miso Film kontor i Köpen-
hamn, Stockholm och Oslo och producerar filmer 
och tv-serier i alla tre länderna. Bolaget är med sina 
35 fast anställda medarbetare ett av de större bola-
gen i Norden. Utbytet mellan länderna handlar ofta 
om att dela med sig av erfarenheter. Som vd för hela 
bolaget har Peter Bose det överordnade lednings-
ansvaret för alla tre länderna och för exempelvis en 
ständig dialog med vd:n i Sverige, påpekar han.

Mer sällan handlar det skandinaviska samarbetet 
om att samproducera något över gränsen, och när 
det sker är det ofta inbyggt i själva handlingen. 

– Vi gjorde det när vi gjorde tv-serien Utredning-
en. Den var främst dansk, men då hade vi svenska 
skådisar som Rolf Lassgård och Pernilla August och 
det utspelade sig delvis i Sydsverige. Det var ett 
samarbete, och vi hade också svenskar som arbetade 
med produktionen. Men eftersom vårt svenska kon-
tor ligger i Stockholm hyrde vi in produktionsfolk i 
Skåne, säger Peter Bose.

Ett annat exempel på utbyte mellan länderna 
under senare tid var under en säsong av den danska 
serien Den som dræber / Den som dräper, då de 
danska producenterna på Miso Film anlitade en 
svensk regissör och svenska skådespelare. Av två an-

Att arbeta i Danmark, Norge och Sverige har varit en 
grundsten för Miso Film sedan starten, berättar Peter 
Bose, som tillsammans med Jonas Allen driver filmbo-
laget med huvudkontor i Köpenhamn. Det ger en stör-
re marknad, bättre riskspridning och gränserna utgör 
inga större hinder, menar han. Men även om det sker 
ett personal- och erfarenhetsutbyte bakom kameran 
är själva film- och tv-produktionerna ofta nationella.

MISO FILM SER SIG SOM ETT NORD
ISKT – INTE BARA DANSKT – BOLAG
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nella systemen, exempelvis för skatt, som ibland kan 
ställa till bekymmer. Peter Bose lyfter bland annat 
fram att de olika skattesystemen innebär att det inte 
går att jämföra löner rakt av mellan länderna.

Filmmarknaderna fungerar inte heller helt lika, 
menar han, något som bolaget märker när de arbetar 
i båda länderna.

– Den svenska marknaden har varit lite utmanan-
de – det är till exempel svårare att sälja biobiljetter 
i Sverige än i Danmark. Det kan vara olika orsaker 
som ligger bakom och jag vet inte riktigt varför. Men 
det är svårare, säger han.

En annan skillnad handlar om stödsystemen, där 
länderna delvis har valt skilda lösningar. Sverige har 
exempelvis ett så kallat PRS-stöd till långfilmsprojekt, 
som bygger på en beräkning av hur många biobiljetter 
filmen väntas sälja. Det är något som Peter Bose ser 
som en fördel. Å andra sidan finns det i Danmark en 
offentlig public service-pott där tv-serieproduktioner 
kan få stöd, som inte har någon motsvarighet i Sverige.

– Nu ser ut som att det kommer ett system för 
skatterabatt i Sverige – det har vi inte i Danmark, 
men det finns i Norge. Men överlag är det lite dyrare 
att producera i Danmark, det beror bland annat på 
lönenivån, säger han.
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Den danska tv-serien Efterforskningen (på svenska Utredningen), om utredningen av mordet på den svenska journalisten Kim 
Wall, producerades av Miso Film. Danske Tobias Lindholm stod för manus och regi, men även svenska skådespelare som Rolf 
Lassgård och Pernilla August anlitades eftersom viktiga karaktärer i serien – så som Kim Walls föräldrar – var svenska.

FILMFONDER
Regionala filmfonder, med syfte att sampro-
ducera och locka filminspelningar till regio-
nen,  finns i både Danmark och Sverige. Några 
exempel är:
Copenhagen Film Fund (ägs av sju kommuner 
på Själland och Bornholm, investeringskapital 
2018: 13,4 miljoner DKK)
Film i Väst (ägs av Västra Götalandsregionen, 
investeringskapital enligt budget 2022: 90 
miljoner SEK)
Film i Skåne (ägs av Region Skåne, investe-
ringskapital 2020: 18,1 miljoner SEK) 

Prisar det svenska coronastödet
Just det svenska coronastödet till film- och tv-bran-
schen är överlägset det danska, anser Peter Bose.

– Det svenska stödsystemet har varit riktigt bra 
på att stötta upp under pandemin. I Danmark finns 
det närmast inget stöd att hämta alls, i princip, 
medan Norge och Sverige ligger i front. 

För Miso Film har de senaste två åren varit tuffa, 
inte minst under 2020 då en del produktioner 
fick skjutas upp. Att testa medarbetare i stort sett 
varje dag har inneburit kostnader, påpekar han, 
liksom att produktionerna har fått stängas ner då 
de drabbats av viruset. Biografmarknaden har också 
påverkats av restriktionerna.

– Det finns ingen försäkring som täcker det, 
säger Peter Bose.

Dessutom har själva utbytet och kontakten 
mellan länderna påverkats.

– Jag har varit i Stockholm en gång sedan pan-
demin bröt ut, jämfört med att jag brukar vara där 
sex till åtta gånger om året. Än så länge har jag inte 
varit en enda gång i Oslo. Den nära kontakt som vi 
tycker är viktig nog när vi producerar, den saknar vi 
mycket. Det har gjort saker och ting mer komplice-
rade, säger han.

ledningar väljer Miso Film med jämna mellanrum 
att rekrytera eller anlita personer över gränsen.

– Den primära orsaken är densamma som när det 
gäller många saker vi gör: vi tror att om vi har med 
de bästa personerna inom sin respektive yrkesroll så 
blir det bra. Utöver det är det också så att om vi gör 
en dansk kriminalserie där vi även har med några 
svenska skådespelare är det större chans att serien går 
bra på den svenska marknaden, säger Peter Bose. 

Ekonomi och nätverk påverkar samarbetet
Ekonomi är en viktig faktor, som driver många av 
de samarbeten som sker, 
menar Peter Bose. Han 
skulle gärna se ett större ut-
byte och samverkan mellan 
filmmiljön i Köpenhamn 
och den i Malmö, men 
menar att det försvåras av 
att filmmiljön i Skåne är 
mycket mindre än i den 
danska huvudstaden, eller 
Stockholm. 

– Om man ser på 
Zentropa som gjort mycket 
film i Trollhättan, är de ett 
bra exempel på hur samarbete mellan Danmark och 
Sverige fungerar. Det beror till viss del på finansie-
ringen av filmerna, där Film i Väst har bidragit med 
mycket pengar. Film i Skåne har en helt annan stor-
lek än Film i Väst – de har mycket mindre pengar, 
vilket påverkar hur många produktioner man kan 
locka, säger han.

Samtidigt har nätverk och kontakter också en be-

tydelse, menar han. Det är ingen självklarhet bland 
dem som är aktiva i den danska film- och tv-bran-
schen att ha kontakter på andra sidan gränsen, men 
själv har Peter Bose – och Miso Film – fokuserat på 
det. 

– På kundsidan är mitt nätverk i Sverige riktigt 
stort, jag har ju jobbat i branschen i 25 år. På med-
arbetarsidan är det också ganska bra, särskilt när det 
gäller skådespelare, regissörer och manusförfattare. 
Svenska produktionsmedarbetare känner jag inte till 
på samma sätt, men det beror ju också på min roll i 
företaget. Vårt produktionsfolk har koll på produk-
tionsmedarbetare i Sverige, säger han.

Miso Film samarbetar 
också ofta med aktörer i 
andra länder än de skandi-
naviska. Särskilt Tyskland 
och England har varit åter-
kommande genom åren, 
enligt Peter Bose. 

– Det beror primärt på 
projektet – om ett samar-
bete eller samproduktion är 
relevant för det. Vår ägare 
sedan något år tillbaka är ett 
engelskt bolag, så då är det 
klart att det blir mycket in-

teraktion. Tyskland har ofta köpt filmer och tv-serier, 
för det finns en efterfrågan efter nordiska produktio-
ner där, säger han.

Stödsystemen har olika för och nackdelar 
Även om Peter Bose alltså framhäver hur själv-
klart, enkelt och fördelaktigt det dansk-svenska 
samarbetet är ser han trots allt vissa utmaningar. 
En av dem handlar om vissa mentalitetsskillnader, 
där han upplever svenskarna som mer auktori-
tetstroende medan danskarna är mer av anarkister. 
Samtidigt betonar han att det inte är några enorma 
skillnader.

– Jag vet inte om man kan säga att vi danskar är 
mer rättframma och säger vad vi tycker. I Sverige 
och Norge packar man in det lite mer. Det har ock-
så med stöd att göra, och vad folk är utbildade till 
och vana vid. Ska vi provocera – vad är inställning-
en till det? Det är kanske lite trevligare i Sverige.

Menar du hur man uttrycker saker i filmer, till 
exempel?

– Ja, men även i processen när man producerar 
filmen. Det kan vara i manusfasen eller vid klipp-
ningen, säger han.

En annan svårighet handlar om de olika natio-

”Om vi gör en dansk 
kriminalserie där vi 
även har med några 
svenska skådespelare 
är det större chans att 
serien går bra på den 
svenska marknaden.”
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CARL MOBERG
producent för långfilmen Tusind Timer

FO
TO

: A
LI

N
A 

R
YB

EC
K

Inspelning av den dansk-svenska filmen 
Tusind timer.
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Att Carl Mobergs första långfilm blev just dansk 
har flera förklaringar, där den mest självklara är att 
historien helt enkelt utspelar sig i en storstad, dit 
folk flyttar för att söka lyckan på ett lite annat sätt 
än till exempelvis Malmö.

– Det handlar också om hela känslan av en stad 
och vad den är, som inte går att översätta direkt. För 
mig som Malmöbo har jag en mycket närmare kopp-
ling till Köpenhamn än till Stockholm. Om jag ska 
göra något som utspelar sig i en storstad känns det 
naturligt att det skulle vara Köpenhamn, säger han.

Till saken hör också att Carl Moberg länge 
haft ett intresse för Köpenhamn och den danska 
filmscenen. Han upplever att branschen i Skåne är 
liten, särskilt kring fiktion, och att det därför känns 
naturligt att söka sig till Köpenhamn.

För knappt tio år sedan, 2013, började han besö-
ka den nu nedlagda filmnätverksföreningen Film & 
Folk i Köpenhamn och lärde känna filmskapare som 
liksom han själv var frilansare och mindre aktörer i 
branschen. 

– Man träffades och det var mingel och före-
läsningar. Där kände jag mig väldigt välkommen; 
de tyckte att det var spännande att jag var svensk. 
Någon gång lyckades jag dra med mig någon 
skånsk kollega, och jag fick även med mig någon 
från Köpenhamn till Malmö för att informera om 

deras verksamhet. Men en stor svårighet är språket. 
Redan då, 2013, tyckte jag att jag hade ganska lätt 
att förstå danska, kanske för att jag tittat mycket på 
dansk film och tv. Men jag upplevde hela tiden när 
jag pratade med skånska kollegor att de tyckte att 
det var jobbigt, säger han.

Carl Moberg flyttade under några år själv till 
Köpenhamn och upplevde då vissa utmaningar, 
även om danskan tekniskt sett inte utgjorde något 
jättestort problem.

– Man måste vara beredd på att det är lite 
jobbigt i början. Man är lite utanför och förstår inte 
helt vad folk pratar om. Man kanske förstår språket, 
men inte alla referenser och politiker de pratar om. 
Det är ett hinder som man måste ta sig över. Vi är så 
nära geografiskt, språkligt och kulturellt, men det är 
ändå två länder och två olika språk.

Mix av svenskar och danskar bakom kameran
Även om han flyttade tillbaka till Malmö fortsatte 
Carl Moberg att vara aktiv i Köpenhamn och det 
föll sig därför naturligt att Tusind timer blev dansk. 

– Jag har producerat filmen i Skåne med min 
svenska firma, med stöd från Film i Skåne och olika 
kulturfonder, men den är på danska och utspelar 
sig i Köpenhamn. Jag har knappt stött på det förut, 

”Jag kände folk på båda 
sidor sundet och arbe-
tet med den här filmen 
byggde helt på en kre-
ativ lust – vi hade inga 
direkta pengar. ”

även om det förekommer samarbete på andra sätt. 
Man har kanske en fullfinansierad film som fått 
stöd från Svenska Filminstitutet och tar in en dansk 
skådespelare för att kunna få finansiering även från 
Danmark, eller så känner man en fotograf från det 
andra landet som man samarbetar med. Jag kände 
folk på båda sidor sundet och arbetet med den här 
filmen byggde helt på en kreativ lust – vi hade inga 
direkta pengar. Så varför inte berätta en historia i 
Köpenhamn likaväl som i Lund? säger han.

Rent konkret samarbetade Carl Moberg med 
en dansk producentkollega, Morten Lindemann 
Olsen, och tillsammans sökte de skådespelare och 
filmarbetare. 

– Jag hittade en svensk fotograf som utbildat 
sig i Stockholm. Jag hade ganska höga krav på vad 
fotografen skulle kunna prestera och sådana finns det 
ganska få av här nere i Skåne. Vi hade en kompositör 
som bodde i Köpenhamn, som stått för mycket av 
musiken i filmen. Jag och min kollega försökte samla 
vänner och kollegor, och han kände mest danskar och 
jag mest svenskar, så det blev verkligen en mix.

Många av medarbetarna löste språksvårigheterna 
sinsemellan genom att prata engelska på inspel-
ningsplatsen, berättar Carl Moberg. Själv skrev han 
först manus på svenska och så hjälpte hans danska 
kollega till att översätta det till danska. Processen 
gjorde att det föll sig naturligt att använda en hel del 
improvisation när scenerna skulle spelas in.

– Det blir ju en lite speciell process. Vissa manus-
författare är väldigt noga med att dialogen ska sägas 
exakt som den är skriven, men det blir ju klurigt när 
man skriver ett manus på ett språk som inte är ens 
modersmål. Man får lita lite mer på skådespelarna 
där: ”vi skulle säga ungefär så här på danska, om det 
är så du menar”, säger han.

Risk för att hamna mellan stolarna
Att få stöd till en film som utgjorde ett så gräns-
överskridande projekt visade sig vara något av en 
utmaning. För att kunna söka finansiering från Det 
Danske Filminstitut inom den kategori där Carl 
Moberg menar att projektet kunde ha en chans – 
New Danish Screen – måste producenten bo i Dan-
mark. Hos Svenska Filminstitutets lågbudgetstöd 
– Moving Sweden – diskvalificerades inte Tusind 
timer av tekniska skäl, men det blev ändå ett nej.

– Moving Sweden kräver inte att dialogen ska 
vara på svenska och vi pratade inte specifikt om 
språk med den konsulenten, men det är klart man 
kan fundera på hur pass vettigt det är för Svenska 
Filminstitutet att finansiera en film som utspelar sig 
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Carl Moberg.

i Köpenhamn, är på danska och har sin stora poten-
tial hos en dansk publik. Jag hade ju önskat att det 
på något sätt fanns möjligheter och stöd hos både 
det danska och det svenska filminstitutet för ”aha, 
du gör ett integrationsprojekt, det vill vi stötta”. Det 
fanns inte, upplevde jag.

Visst stöd fick filmen från Film i Skåne, liksom 
från kulturfonder som Svensk-danska kulturfonden 
och Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde, men till 
stor del jobbade de medverkande ideellt. 

För ett gränsöverskridande filmprojekt med liten 
budget utgjorde också sådant som själva tågresorna 
över bron och övernattning i Köpenhamn för dem 

I fjol släppte Carl Moberg sin första långfilm som ma-
nusförfattare, regissör och producent: Tusind timer, 
en film om musik och kärlek som hade premiär på 
Filmfestivalen i Rom. Själv är han svensk, men filmen 
är på danska och utspelar sig i Köpenhamn. För ho-
nom var det ett självklart val, men han upplever att 
det finns flera hinder för dansk-svenskt samarbete 
och gränsöverskridande filmskapande.

HAN GJORDE FILM ÖVER GRÄNSEN 
– TROTS SPRÅKFÖRBISTRING OCH 
NATIONELLA STÖDSYSTEM 



94 95

INTERVJU: CARL MOBERGINTERVJU: CARL MOBERG

ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022

som kom från Stockholm dyra utgifter. 
– I och med kronkursen har det blivit så dyrt 

för svenskar att bo och leva i Danmark – det 
märkte vi och det blev svårt. Vi spelade in filmen 
över två somrar och den första sommaren när vi 
hade extra krisig ekonomi var de lokaler vi behöv-
de hyra och saker vi behövde köpa för dyra. Det är 
förstås inte så mycket att göra åt, mer än att man 
skulle önska att det fanns rejäla stödmöjligheter, 
säger Carl Moberg.

SVT och DR tackade nej
I höstas hade Tusind timer alltså premiär på 
Filmfestivalen i Rom och den har även visats på 
erkända Tallinn Black Nights. Carl Moberg hoppas 
att filmen kommer med på fler festivaler, och även 
om han inte tror på någon bred biorelease vill han 
arbeta för att få till avtal med specifika biografer 
i Danmark och Sverige 
kring specialevent med 
livemusik och film. 

– Nu är det väldigt 
nytt eftersom det är min 
första långfilm, men det 
verkar inte vara några 
större problem att få upp 
sin långfilm på plattformar 
där folk sedan kan hyra 
filmen. Men sedan hoppas 
man i ett senare skede att 
streamingplattformar som 
Viaplay, Netflix eller HBO är intresserade, men de 
ska vara väldigt svåra att få på kroken, säger han.

Filmproducenterna har också varit i kontakt 
med DR och SVT, men båda avstod från att visa 
Tusind timer.

– Den som tittade på det för dansk tv tackade 
nej, medan inköparen på SVT gillade filmen, men 
tyckte att den var mer för en dansk publik. Så det är 
en svensk film, men kanske lite mer för en dansk pu-
blik… Det finns ju många exempel på när någon film 
eller tv-serie från grannlandet blivit väldigt populär, 
så det händer ju, men det kan ju också vara en faktor 
som gör att känner man sig lite osäker. Om det finns 
många filmer att välja mellan kanske en produktion 
faller ifrån på grund av språket. Men det är svårt att 
veta hur stor faktor det är, säger Carl Moberg.

Svagt intresse för grannlandet
På många sätt upplever han att det finns murar 
mellan branschen i Skåne och i Köpenhamn. Det 

handlar både om att man saknar kunskap om 
varandra och om att man inte möts, menar Carl 
Moberg.

– När jag pluggade film på Skurups folkhögskola 
pratade man om att den danska Filmskolen var bra 
och prestigefull, men svår att komma in på. Men vi 
hörde inte om att det också finns andra väldigt bra 
utbildningar i Köpenhamn – de kanske inte kände 
till det. Man önskar att man på filmutbildningar 
sade: ”det är självklart att ni ska söka er till Köpen-
hamn och då finns det här och det här: här kan ni 
möta andra filmare och de här utbildningarna finns 
och så vidare”. 

Inte heller på andra hållet, från Danmark, har 
han upplevt någon större kunskap om eller intresse 
för filmlivet i Skåne.

– Jag har så smått försökt dra över dem jag 
känner i Köpenhamn till det som händer i Skåne, 
men där finns ett väldigt asymmetriskt förhållande. 

Köpenhamnarna är inte 
så nyfikna på filmlivet 
i Skåne. Filmfestivalen 
Nordisk panorama finns ju 
i Malmö, och dit åker den 
etablerade filmbranschen, 
men bland folk som är på 
väg upp och inte precis 
etablerade än i branschen 
– där har man väldigt lite 
kontakt med Malmö. Jag 
har stött på många danskar 
som i princip aldrig är i 

Skåne. Man kanske åker och handlar i Sverige för 
att det är billigt, men på det området märks det 
ganska mycket att Köpenhamn är en storstad och 
Malmö är det inte, säger han.

Carl Moberg själv har däremot fått blodad tand 
och har nu dragit i gång sitt andra danska lång-
filmsprojekt. Den här gången är det inspirerat av 
en verklig historia om danska aktivister under 1970 
och -80-talet, något som han har varit fascinerad av 
i flera år. 

– Nu har jag kommit så pass långt att till min 
nya film skriver jag manus på danska direkt, det 
känner jag mig ganska bekväm med. Jag gör en hel 
del fel och har inte alltid koll på om det ska vara 
en eller et på danska, men det hindrar mig inte. Jag 
kan inte skriva så som man pratar om man kommer 
från Sønderjylland, så avancerad är jag inte. Och det 
är lite galet: jag skriver en berättelse på danska fast 
det inte är på mitt modersmål. Men det är spännan-
de, man upptäcker något nytt, säger han.
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”Man önskar att de på 
filmutbildningar sade: 
’det är självklart att ni 
ska söka er till Köpen-
hamn och då finns det 
här och det här’.”

Från inspelningen av Tusind timer.

Ur Tusind timer.

Ur Tusind timer.
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har kontaktuppgifter inte kunnat tas fram.
Ungefär lika många danska som svenska kul-

turaktörer har besvarat undersökningen, och svaren 
fördelar sig någorlunda jämnt mellan de olika 
kulturformerna. 

Av dem som svarat är de två största grupperna 
kulturaktörer med färre än 11 anställda samt de 
med fler än 50 anställda.

Generellt sett svarar svenska och danska aktörer 
ganska likartat på frågorna, men vissa svar tyder på 
att de svenska kulturaktörerna har en något större 
utblick mot Danmark än vice versa. Exempelvis är 
det en lite mindre andel av de danska än svenska 
svarandena som uppger att de marknadsför sig i 
grannlandet, medan det procentuellt är något fler 
svenska aktörer som anställt eller anlitat någon från 
Danmark än vice versa. Skillnaderna är dock inte så 
stora.

Danmark och Sverige är toppkandidater när de kulturaktörer som besvarat en-
kätundersökningen väljer en internationell samarbetspartner. Cirka hälften av de 
svarande har anställt eller anlitat medarbetare från grannlandet Danmark/Sve-
rige och ungefär lika många svarar att de marknadsför sin verksamhet på andra 
sidan om den dansk-svenska gränsen. Det visar enkätundersökningen, som fått 
123 svar, varav en övervägande del kommer från aktörer i Skåne och Region Ho-
vedstaden, och drygt tio procent från Stockholm.

ENKÄT
Kulturaktörer väljer ofta att samarbeta över 
den dansk-svenska gränsen
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Enkätundersökningen som tillsammans med 
intervjuer ligger till grund för denna analys gjordes 
under november och december 2021. En anmo-
dan om att svara på undersökningen sändes ut till 
cirka 500 personer inom kultursektorn i Danmark 
(Region Hovedstaden och Region Själland) och 
Sverige (Skåne och Stockholm). Främst, men inte 
enbart, kontaktades chefer och/eller pressansvariga 
för kulturinstitutioner eller andra kulturaktörer. 

123 svar kom in och svarsfrekvensen låg alltså på 
omkring 25 procent.

Urvalet av de omkring 500 personerna byggde 
på den kartläggning av kulturaktörer inom katego-
rierna musik, scenkonst, museum/galleri, film- och 
tv-bolag och kulturevent som presenteras på sidorna 
106-117. Det är dock viktigt att notera att det inte 
varit möjligt att kartlägga samtliga kulturaktörer och 
-institutioner i de aktuella regionerna, och i vissa fall 

1. Kulturaktørernes gæster

TO TREDJEDELE HAR MINDRE END 25 PROCENT UDENLANDSKE GÆSTER
Antal svar: 90 stk.
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Kulturaktørerne 
i Danmark såvel 
som Sverige har et 
overvejende nationalt 
publikum. 65 af 90 
svarerende har oplyst, 
at de har færre end 25 
procent udenlandske 
gæster. 

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Hvor stor andel deraf (antal besøgende), vurderer I, var udenlandske besøgende?” 

NABOLANDET IKKE DEN STØRSTE UDENLANDSKE GRUPPE AF GÆSTER
Antal svar: 90 stk.

Nabolandet er ikke 
den største udenland-
ske gruppe blandt kul-
turaktørernes gæster. 
50 af 90 svarende har 
oplyst, at henholdsvis 
Danmark for svenske 
aktører og Sverige for 
danske aktører udgør 
mindre end 25 procent 
af de udenlandske 
gæster. 13 aktører har 
svaret 25-50 procent 
og 9 har svaret 50-75 
procent. Ingen af de 
danske kulturaktører 
har svaret at mere 
end 75 procent af de 
udenlandske gæster 
var svenskere.
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Danmark Sverige

DanmarkSverige

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet "Hvor stor andel af disse udenlandske besøgende, vurderer I, var hhv. svenske og danske be-
søgende?"
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2. Markedsføring i nabolandet

LIGELIG FORDELING MELLEM DE SOM MARKEDSFØRER PÅ DEN ANDEN 
SIDE OG DE SOM IKKE GØR
Antal svar: 84 stk.

Ja, vi har markedsføring 
i Sverige/Danmark

Nej, vi har ikke markedsføring 
i Sverige/Danmark

Der er cirka lige 
mange, der markeds-
fører sig i nabolandet, 
som de der ikke gør. 
39 af 84 svarende 
kulturaktører i spør-
geskemaundersøgel-
sen oplyste, at de 
har markedsføring i 
henholdsvis Sverige 
og Danmark, mens 
45 svarede, at de ikke 
har det.

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Har I markedsføring i hhv. Sverige og Danmark?” De som svarade att de tillhörde kategorin 
Filmbolag hoppade automatiskt över denna fråga.
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Danmark Sverige

Ja vi har markedsføring i Sverige/Danmark

Nej vi har ikke markedsføring i Sverige/Danmark

3. Personale
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CIRKA HALVDELEN HAR HAFT MEDARBEJDERE FRA NABOLANDET
Antal svar: 42 stk.

DanmarkSverige

58 af 101 svarende 
har haft ansatte fra et 
andet land i løbet af de 
seneste fem år. 
18 danske kulturaktø-
rer og 24 svenske 
svarede, at de har 
haft ansatte/freelan-
cere/konsulenter fra 
henholdsvis Sverige 
og Danmark. 
Mest almindeligt er at 
have 1-2 medarbej-
dere fra nabolandet. 
Seks kulturaktører 
har haft flere end 10 
medarbejdere fra 
nabolandet. 

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ” Hvis Sverige – cirka hvor mange medarbejdere har I haft fra Sverige i løbet af de seneste fem år?”

CIRKA HALVDELEN MENER DET ER ALMINDELIGT AT REKRUTTERE  
PERSONALE FRA NABOLANDET
Antal svar: 94 stk.
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Ja Nej

Over halvdelen af de 
svarende i un-
dersøgelsen mener 
at det er almindeligt  
at ansætte personer 
fra Danmark/Sverige 
(over grænsen) i deres 
branche. 

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Mener du, at det er almindeligt at rekruttere medarbejdere/freelancere/konsulenter fra Sverige 
i din branche?”

NejJa

4. Samarbejde over grænserne

DE FLESTE HAR SAMARBEJDE MED AKTØRER I ANDRE LANDE

Antal svar: 100 stk.
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Ja Nej NejJa

89 af de 100 kul-
turaktører, som har 
svaret på spørgsmå-
let om samarbejde, 
svarer, at de har sam-
arbejde med aktører i 
andre lande. Billedet 
er det samme uanset 
om der ses på de 
danske eller svenske 
kulturaktører.

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Har I samarbejde med aktører i andre lande? ”
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FLEST SAMARBEJDER MED NABOLANDET

Antal svar: 259 stk. (det var muligt at give flere svar)
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Danmark SverigeDanmarkSverige

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Hvis ja (har samarbejde med aktører i andre lande) - hvilke lande?”

For de svenske kul-
turaktører er Danmark 
det land, som flest har 
samarbejde med. Og 
omvendt er Sverige 
det individuelle land, 
som flest danske 
kulturaktører i spørge-
skemaundersøgelsen, 
samarbejder med. 
Svarsalternativet som 
de danske aktører 
oftest har valgt er dog 
Øvrige Europa.

OFTEST SAMARBEJDE OM CO-PRODUKTION OG VIDENSDELING 

Antal svar: 200 stk. (det var muligt at 
give flere svar)
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Vidensdeling Andet

At samproducere og vidensdele er de to former for
samarbejde, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen, er 
mest almindeligt. 

Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”På hvilken måde samarbejder I med aktører fra andre lande?”

Hvem har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen?

Antal svar: 123 stk.

Danmark Sverige

LIGE MANGE SVENSKE OG DANSKE AKTØRER HAR SVARET

123 personer svarede på underøgelsen, med 
en næsten ligelig fordeling på 61 fra Dan-
mark og 62 fra Sverige. 
   Flest svar kom fra aktører i Skåne og Re-
gion Hovedstaden, men der er også kommet 
svar fra fra aktører i Region Sjælland og 
Stockholm.

DanmarkSverige

FLEST FRISTÅENDE AKTØRER HAR SVARET

DanmarkSverige

Kulturaktørerne der har 
svaret, kan deles op i tre 
hovedgrupper: Ud af de i 
alt 123 besvarelser var 22 
statslige, 32 af regional/
kommunal art og 69 frit-
stående/private aktører. 

Antal svar: 123 stk.
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FLEST STORE OG SMÅ AKTØRER HAR SVARET (UD FRA ANTAL ANSATTE)
Antal svar: 100 stk.
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Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Antal av Hvor mange medarbejdere havde din organisation i 2019? (2019 anvendes eftersom 
2020 har været påvirket af coronapandemien.)”

DanmarkSverige

Både små og store in-
stitutioner har svaret 
på spørgeskemaet. 
Størstedelen, 37 af de 
svarende kulturaktø-
rer har 0-10 ansatte. 
29 af de svarende 
repræsenterer større 
institutioner med flere 
end 50 ansatte. 

FLEST FRA SCENEKUNST OG MUSEER, MEN FIN FORDELING
Antal svar: 142 stk. (det var muligt at give flere svar)
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Spørgeskemaet blev 
sendt til kulturaktører 
indenfor en vifte at 
kulturområder: f. eks. 
til museer, galleri-
er, musik-scener, 
teatre, danseteater, 
filmproduktionssels-
kaber og festivaller, i 
Skåne, Stockholm og 
på Sjælland.

FLEST STORE KULTURINSTITUTIONER HAR SVARET (SET TIL BESØGSTAL)
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Fodnote: Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”Hvor mange besøgende havde I i 2019? (2019 anvendes eftersom 2020 har været påvirket af 
coronapandemien.)” De som svarade att de tillhörde kategorin Filmbolag hoppade automatiskt över denna fråga.

Antal svar: 90 stk.

Samlet set var der 
flest af de større kul-
turinstitutioner med 
flere end 100.000 be-
søgende om året, som 
har svaret -12 danske 
og 17 svenske i denne 
kategori, har svaret. 
Derefter er det de 
med mellem 10.000-
50.000 besøgende - 17 
danske og 8 svenske 
kulturaktører i denne 
kategori har svaret. 
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Ljuskonstverket ”The grass is always greener...” 
av Tokyo Blue v. Silla Findstrøm Herbst og Katrin 
Barrie Larsen på Lille Langebro i Köpenhamn 
under Copenhagen Light Festival 2021.
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Kartläggning av kulturinstitutioner och kultur
aktörer
Som en del av kulturprojektet har kulturinstitutioner och aktörer inom både den 
offentliga kultursektorn och det fria kulturlivet kartlagts. Nedan ses en lista på över 
350 kulturaktörer inom kategorierna film, scenkonst, museer/gallerier, musik och 
kulturevents. Geografiskt finns de i Region Huvudstaden, Region Själland, Region 
Skåne och Region Stockholm med huvudvikt på de störrre städerna. Listan kan inspi-
rera till att hitta samarbetspartners inom sitt område och få en överblick över några 
av de viktigaste institutioner och aktörer. Listan är inte fullständig utan kan ses som 
ett levande kartotek över potentiella samarbetspartners. 

Navn Sted Region Land

FILM

41shadows København Region H Danmark

A. Film Procuction København Region H Danmark

Angel Films København Region H Danmark

ASA Film Production Lyngby Region H Danmark

Asta Film Lyngby Region H Danmark

Beofilm Post Production APS København Region H Danmark

Blu Valby Region H Danmark

Bullitt Film København Region H Danmark

CFC Short & Doc. København Region H Danmark

Copenhagen Bombay København (har även 
kontor i Stockholm)

Region H Danmark

Cosmo København Region H Danmark

Crone Film København Region H Danmark

Danish Doc Productions Hillerød Region H Danmark

Dansk Tegnefilm København Region H Danmark

Det danske Filmstudio Lyngby Region H Danmark

Doceye København Region H Danmark

F Film København Region H Danmark

Final Cut for Real København Region H Danmark

Fox Media Documentaries København Region H Danmark

Freeport København Region H Danmark

Græsted Film & Fjernsyn Hvidovre Region H Danmark

Happy Flyfish København Region H Danmark

Miso Film København Region H Danmark

Monday Denmark København Region H Danmark

Nexiko Danmark København Region H Danmark

KULTURAKTÖRER I ÖSTDANMARK, SKÅNE OCH STOCKHOLM

Navn Sted Region Land

Nordisk Film A/S Valby Region H Danmark

Pingpongfilm København Region H Danmark

Plus pictures København Region H Danmark

Scanbox Entertainment København Region H Danmark

Smile Entertainment Charlottenlund Region H Danmark

Wise Guy Productions Hvidovre Region H Danmark

Zentropa Hvidovre Region H Danmark

Agnesfilm Malmö Skåne Sverige

Alaska Film & tv Stockholm Stockholm Sverige

Anagram Sweden Lund Skåne Sverige

Art & Bob film och drama Stockholm Stockholm Sverige

Auto Images AB Malmö Skåne Sverige

B-reel Films Stockholm Stockholm Sverige

Bigster Stockholm Stockholm Sverige

BoostHBG Helsingborg Skåne Sverige

Breidablick Film Stockholm Stockholm Sverige

Carbs Collective Malmö Skåne Sverige

Chinema Södra Sandby Skåne Sverige

Dancing Animation Malmö Skåne Sverige

Dansk Skalle Malmö Skåne Sverige

Film i Skåne Ystad Skåne Sverige

Film&TV-Producenterna (branschorganisation) Stockholm Stockholm Sverige

Filmcentrum Syd Malmö Skåne Sverige

Filmlance International Stockholm Stockholm Sverige

FLX Stockholm Stockholm Sverige

Folkets Bio Skåne Sverige

Garagefilm Stockholm Stockholm Sverige

Goodbye Kansas Studios Stockholm Stockholm Sverige

Jarowskij Stockholm Stockholm Sverige

Lejoni Malmö Skåne Sverige

Memfis Film Stockholm Stockholm Sverige

Mint Malmö Skåne Sverige
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TV-serien Bron, 
Filmlance Inter-
national.



108 109ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022

KULTURINSTITUTIONER

ØRESUNDSINSTITUTTET – KULTUR • Mars 2022

KULTURINSTITUTIONER

Navn Sted Region Land

Momento Film Stockholm Stockholm Sverige

Naive Stockholm Stockholm Sverige

Nexiko Sverige Stockholm Stockholm Sverige

Nice Drama Stockholm Stockholm Sverige

Nordic Factory Film Sjöbo Skåne Sverige

Palladium Fiction Stockholm Stockholm Sverige

Preamp Malmö Skåne Sverige

Råfilm Malmö Skåne Sverige

SF Studios Stockholm Stockholm Sverige

Sluggerfilm Malmö Skåne Sverige

Solid Entertainment AB Malmö Skåne Sverige

Southern Sweden Film Commission Ystad/Skåne Skåne Sverige

Stella Nova Film Stockholm Stockholm Sverige

Sweetwater Stockholm Stockholm Sverige

Södra Sveriges Filmproducentförening Malmö/Skåne Skåne Sverige

Tiny Lumberjack Lund Skåne Sverige

Unlimited Stories Stockholm Stockholm Sverige

Way Creative Film Malmö Skåne Sverige

WG Film Malmö Skåne Sverige

Yellow Bird Stockholm Stockholm Sverige

Ystad Studios Ystad Skåne Sverige

KULTUREVENT

Allinge Jazz Allinge, Bornholm Region H Danmark

Bakkefest i Gilleleje Gilleleje Region H Danmark

Copenhagen Cooking København Region H Danmark

Copenhagen Jazz festival København Region H Danmark

Copenhagen Pride København Region H Danmark

Copenhagen Summer Festival København Region H Danmark

Cph Opera Festival København Region H Danmark

CPH Stage København Region H Danmark

Kammarmusikfestival Odsherred Region Sjælland Danmark
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Navn Sted Region Land

Maribo Jazz Festival Maribo Region Sjælland Danmark

Musik i Lejet Tisvildeleje Region H Danmark

Roskildefestival Roskilde Region Sjælland Danmark

Rungsted havnefest Rungsted Region H Danmark

Scanbox Entertainment København Region H Danmark

Shakespeare Festival / Hamletscenen Helsingør Region H Danmark

Sorø Jazzfestival Sorø Region Sjælland Danmark

Strøm Festival København Region H Danmark

Antirasistiska filmdagarna Malmö Skåne Sverige

Big Slap Malmö Skåne Sverige

BUFF - Barn- och ungdomsfilmfestivalen Malmö Skåne Sverige

Fantastisk Filmfestival Lund Skåne Sverige

Feedback (involverade i danska filmen  Tusind Timer) Malmö Skåne Sverige

Helsingborg HX Helsingborg Skåne Sverige

International Female Film Festival Malmö - IFEMA Malmö Skåne Sverige

Landskrona Foto Festival Landskrona Skåne Sverige

Lilla Filmfestivalen Båstad                Båstad Skåne Sverige

Lund International Architecture Film Festival Lund Skåne Sverige

Malmö Arab Film Festival Malmö Skåne Sverige

Malmö Pride Malmö Skåne Sverige

Malmöfestivalen Malmö Skåne Sverige

Media Evolution                 Malmö Skåne Sverige

Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival Malmö Skåne Sverige

Skånes kortfilmsfestival Pixel (Film i Skåne) Ystad/Skåne Skåne Sverige

SommarRock i Svedala Svedala Skåne Sverige

Summar On Festival i Båstad Båstad Skåne Sverige

Visfestivalen i Lund Lund Skåne Sverige

Ystad Sweden Jazz Festival Ystad Skåne Sverige

MUSEUM/GALLERI

Amalienborg Museet Christian VIII’s Palæ København Region H Danmark

Arbejdermuseet København Region H Danmark

Arken - Museum for Moderne Kunst Ishøj Region H Danmark
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Det Kongelige Teater, 
København.

Malmöfestivalen 2019.
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Navn Sted Region Land

Bakkehuset København Region H Danmark

Bornholms Kunstmuseum Bornholm Region H Danmark

Christiansborg Slot København Region H Danmark

Cistererne København Region H Danmark

Copenhagen Contemporary København Region H Danmark

Danmarks Borgcenter Vordingborg Region Sjælland Danmark

Danmarks Tekniske Museum Nordsjælland Region H Danmark

Dansk Arkitektur Center København Region H Danmark

Dansk Jødisk Museum København Region H Danmark

Den Blå Planet Tårnby Region H Danmark

Den Frie Udstillingsbygning København Region H Danmark

Den Hirschsprungske Samling København Region H Danmark

Designmuseum Danmark København Region H Danmark

Frederiksborg Slot Hillerød Region H Danmark

Frilandsmuseet Lyngby Region H Danmark

Fuglsang Kunstmuseum Guldborgsund Region Sjælland Danmark

Furesø Museer Nordsjælland Region H Danmark

Geomuseum Faxe Faxe Region Sjælland Danmark

GL STRAND København Region H Danmark

Greve Museum Greve Region Sjælland Danmark

Helligåndshuset Næstved Museum Næstved Region Sjælland Danmark

Hjorths Fabrik Bornholms Keramikmuseum Rønne Region H Danmark

Holbæk Museum Holbæk Region Sjælland Danmark

Industrimuseet Frederiks Værk Frederiksværk Region H Danmark

J.F. Willumsens Museum Frederikssund Region H Danmark

Kalundborg Museum Kalundborg Region Sjælland Danmark

Karen Blixen Museum Rungsted Region H Danmark

Kastrupgårdsamlingen København Region H Danmark

Koldkrigsmuseum Stevnsfort Rødvig Stevns Region Sjælland Danmark

Krigsmuseet København Region H Danmark

Kronborg slot Helsingør Region H Danmark

Kroppedal Museum Taastrup Region H Danmark
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Kulturhistorisk Museum Rønne Rønne Region H Danmark

Kunstakademiet København Region H Danmark

Kunsthal Charlottenborg København Region H Danmark

Københavns museum København Region H Danmark

Køge Museum Køge Region Sjælland Danmark

KØS Museum for Kunst i Det  Offentlige Rum Køge Region Sjælland Danmark

Landbrugsmuseet på Melstedgård Gudhjem Region H Danmark

Lejre Museum Lejre Region Sjælland Danmark

Liselund Gl. Slot Borre Region Sjælland Danmark

Louisiana Museum of Modern Art Humlebæk Region H Danmark

M/S Museet for Søfart Helsingør Region H Danmark

Museerne Helsingør Helsingør Region H Danmark

Museet for Samtidskunst Østsjælland Region Sjælland Danmark

Museum Amager København Region H Danmark

Museum Lolland-Falster Nykøbing Falster Region Sjælland Danmark

 Museum Vestsjælland Vestsjælland Region Sjælland Danmark

Møns Museum Stege Region Sjælland Danmark

Nationalmuseet København Region H Danmark

Nivaagaards Malerisamling Nivå Region H Danmark

Nordisk Kulturfond København Region H Danmark

Ny Carlsberg Glyptoptek København Region H Danmark

Ordrupgaard Charlottenlund Region H Danmark

Organisationen Danske Museer København Region H Danmark

Prinsens Palais København Region H Danmark

Ragnarock - Danmarks  Rockmuseum Roskilde Region Sjælland Danmark

Rosenborg slot København Region H Danmark

Rosenborgsamlingen København Region H Danmark

Roskilde Museum Roskilde Region Sjælland Danmark

Rudersdal Museer Nordsjælland Region H Danmark

Sorø Kunstmuseum Sorø Region Sjælland Danmark

Statens Museum for Kunst København Region H Danmark
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Kastrup. M/S Museet for 

Søfart, Helsingør.
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Statens Naturhistoriske Museum København Region H Danmark

Storm P. Museet København Region H Danmark

Tadre Mølle Museum Østsjælland Region Sjælland Danmark

Thorvaldsens Museum København Region H Danmark

Vikingeborgen Trelleborg Slagelse Region Sjælland Danmark

Vikingeskibsmuseet Roskilde Region Sjælland Danmark

Zoologisk Have København Region H Danmark

Artipelag Stockholm (Värmdö) Stockholm Sverige

Bonniers Konsthall Stockholm Stockholm Sverige

Dunkers Helsingborg Skåne Sverige

Filmmuseet i Kristianstad Kristianstad Skåne Sverige

Form/Design Center Malmö Skåne Sverige

Fotografiska Stockholm Stockholm Sverige

Fredriksdal Helsingborg Skåne Sverige

Färgfabriken Stockholm Stockholm Sverige

Helsingborgs Museer Helsingborg Skåne Sverige

Höganäs museum Höganäs Skåne Sverige

Inter Arts Center; Lunds universitet Malmö Skåne Sverige

Johannamuseet (troligen för litet) Skurup Skåne Sverige

Kivik Art Centre Kivik Skåne Sverige

Klostret i Ystad Ystad Skåne Sverige

Kulturen Lund Skåne Sverige

Kulturhuset Stockholm Stockholm Sverige

Landskrona Museum Landskrona Skåne Sverige

Liljevalchs Konsthall Stockholm Stockholm Sverige

Livets Museum Lund Skåne Sverige

Livrustkammaren Stockholm Stockholm Sverige

Lunds konsthall Lund Skåne Sverige

Lunds Universitets Historiska Museum Lund Skåne Sverige

Malmö Konsthall Malmö Skåne Sverige

Malmö Konstmuseum Malmö Skåne Sverige

Malmö museer Malmö Skåne Sverige
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Medelhavsmuseet Stockholm Stockholm Sverige

Millesgården Stockholm Stockholm Sverige

Moderna Museet i Malmø Malmö Skåne Sverige

Moderna Museet i Stockholm Stockholm Stockholm Sverige

Nationalmuseum Sverige Stockholm Stockholm Sverige

Naturhistoriska museet Stockholm Stockholm Sverige

Nordiska museet Stockholm Stockholm Sverige

Prins Eugens Waldemarsudde Stockholm Stockholm Sverige

Regionmuseet i Kristianstad Kristianstad Skåne Sverige

Riksantikvarieämbetet -  Glimmingehus Hammenhög Skåne Sverige

Skansen Stockholm Stockholm Sverige

Skarhult slott Eslöv Skåne Sverige

Skissernas Museum Lund Skåne Sverige

Sofiero Helsingborg Skåne Sverige

Statarmuseet i Skåne Bara Skåne Sverige

Sveriges Museer Stockholm Stockholm Sverige

Tekniska museet Stockholm Stockholm Sverige

Tensta konsthall Stockholm Stockholm Sverige

Trelleborgs Museum Trelleborg Skåne Sverige

Uppåkra Arkeologiska Center Staffanstorp Skåne Sverige

Vasamuseet Stockholm Stockholm Sverige

Wanås Konst Hässleholm Skåne Sverige

Österlens museum Simrishamn Skåne Sverige

MUSIK

Amager Bio København Region H Danmark

Culture Box København Region H Danmark

Den Grå Hal København Region H Danmark

DR Koncerthus København Region H Danmark

Drop Inn København Region H Danmark

Gimle Roskilde Region Sjælland Danmark

Kulturværftet Helsingør Region H Danmark

Loppen København Region H Danmark

Mojo København Region H Danmark
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Richter Gladsaxe Region H Danmark

Royal Arena København Region H Danmark

Rust København Region H Danmark

Slagelse Musikhus Slagelse Region Sjælland Danmark

Stars Vordingborg Region Sjælland Danmark

Tapperiet Køge Region Sjælland Danmark

Vega København Region H Danmark

Wise Guy Productions Hvidovre Region H Danmark

Babel Malmö Skåne Sverige

Berwaldhallen Stockholm Stockholm Sverige

Berwaldhallen Stockholm Stockholm Sverige

Cirkus Stockholm Stockholm Sverige

Debaser Stockholm Stockholm Sverige

Drakamöllan Gårdshotell Degeberga Skåne Sverige

Grönan Live Stockholm Stockholm Sverige

Helsingborgs Symfoniorkester Helsingborg Skåne Sverige

Inkonst Malmö Skåne Sverige

KB Kulturbolaget Malmö Skåne Sverige

Kulturkvarteret Kristianstad Skåne Sverige

Malmö Arena Malmö Skåne Sverige

Malmö Symfoniorkester Malmö Skåne Sverige

Mejeriet Lund Skåne Sverige

Musik i Syd - Skåne Kronoberg Skåne Skåne Sverige

Musikcentrum Syd Malmö Skåne Sverige

Nalen Stockholm Stockholm Sverige

Palladium Malmö Skåne Sverige

Plan B Malmö Skåne Sverige

Rival Stockholm Stockholm Sverige

Skånsk Live Malmö Skåne Sverige

Stockholm Live: Hovet, Avicii Arena, Tele2 Arena, 
Friends Arena

Stockholm Stockholm Sverige

Sundspärlan Helsingborg Skåne Sverige
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Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören Stockholm Stockholm Sverige

The Tivoli Helsingborg Skåne Sverige

SCENKONST

Aveny T København Region H Danmark

Betty Nansen teatret København Region H Danmark

Corpus, Det Kongelige Teater København Region H Danmark

Dansehallerne København Region H Danmark

Dansk Danseteater København Region H Danmark

Dansk Teater København Region H Danmark

Den Danske Scenekunstskole København Region H Danmark

Den Sorte Diamant København Region H Danmark

Det Kongelige Teater København Region H Danmark

Det Ny Teater København Region H Danmark

Folketeatret København Region H Danmark

Gunilla Lind Danseteater København Region H Danmark

Hamletscenen Helsingør Region H Danmark

Helsingør Teater Helsingør Region H Danmark

Husets Teater København Region H Danmark

MOUVI København Region H Danmark

Nørrebro Teater København Region H Danmark

Teater Grob København Region H Danmark

Udviklingsplatformen for  Scenekunst København Region H Danmark

Østerbro Teater København Region H Danmark

Banditsagor Malmö Skåne Sverige

Bibu - Scenkonstbiennal för barn och unga Malmö Skåne Sverige

Bobbi Lo produktion Malmö Skåne Sverige

Boulevardteatern Stockholm Stockholm Sverige

Chinateatern Stockholm Stockholm Sverige

Clownronden Malmö Skåne Sverige

Cullberg (danskompani) Stockholm Stockholm Sverige

Danscentrum Syd Malmö Skåne Sverige
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København.

Den Sorte Diamant, 
København.
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Dansens hus Stockholm Stockholm Sverige

Dansstationen Malmö Skåne Sverige

Dramaten Stockholm Stockholm Sverige

Drottningholms slottsteater Stockholm Stockholm Sverige

Expressteatern, Malmö Malmö Skåne Sverige

Folkoperan Stockholm Stockholm Sverige

Göta Lejon Stockholm Stockholm Sverige

Hamburger Börs Stockholm Stockholm Sverige

Helsingborgs stadsteater Helsingborg Skåne Sverige

Helsingborgs stadsteater Helsingborg Skåne Sverige

Kristianstad Teater Kristianstad Skåne Sverige

Kungliga Filharmonikerna /  Konserthuset 
Stockholm 

Stockholm Stockholm Sverige

Kungliga Operan Stockholm Stockholm Sverige

Landskrona Teater Landskrona Skåne Sverige

Lunds stadsteater Lund Skåne Sverige

Malmö Dockteater Malmö Skåne Sverige

Malmö Opera Malmö Skåne Sverige

Malmö stadsteater Malmö Skåne Sverige

Maximteatern Stockholm Stockholm Sverige

Memory Wax Malmö Skåne Sverige

Milvus Artistic Research Center (MARC) Kivik/Knislige Skåne Sverige

Moderna dansteatern, MDT Stockholm Stockholm Sverige

Moomsteatern Malmö Skåne Sverige

Månteatern Lund Skåne Sverige

Nöjesteatern Malmö Skåne Sverige

Oscarsteatern Stockholm Stockholm Sverige

PotatoPotato Malmö/Stockholm Skåne/Stockholm Sverige

Riksteatern Skåne Malmö Skåne Sverige

SALTO! Skåne Sverige

Skillinge Teater Skillinge Skåne Sverige
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Skånes Dansteater Malmö Skåne Sverige

Staffan Björklunds Teater Kävlinge Skåne Sverige

Södra Teatern Stockholm Stockholm Sverige

Teater 23  Malmö Skåne Sverige

Teater Galeasen Stockholm Stockholm Sverige

Teater Sagohuset  Lund Skåne Sverige

Teatercentrum Malmö/Stockholm Skåne Sverige

Teaterhögskolan i Malmö Malmö Skåne Sverige

Unga Klara Stockholm Stockholm Sverige

Vasateatern Stockholm Stockholm Sverige

Ystad Teater Ystad Skåne Sverige
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Om kulturprojektet
Detta analysprojekt är ett resultat av ett rundabordssam-
tal om dansk-svenskt kultursamarbete som Øresundsin-
stituttet, Nordisk Kulturfond och Sveriges ambassad i 
Köpenhamn arrangerade på ambassaden i februari 2020 
med ett 50-tal kulturaktörer från Danmark och Sverige. 
Mötet visade på ett stort behov och intresse för att öka 
kulturutbytet mellan Danmark och Sverige.

Kulturen har under senare år varit ett något bortglömt 
område inom det politiska tvärregionala samarbetet i 
Öresundsregionen. Varken Greater Copenhagen, STRING 
eller Interreg-programmet ÖKS har det som ett samar-
betsområde. Men det finns mycket utbyte och samar-
bete mellan aktörer i den danska och svenska kultur-
branschen. Och det finns intresse och potential för mer.

Därför har Øresundsinstituttet gjort detta analysprojekt 
med medel från Svensk-danska kulturfonden och Region 
Skåne samt egen personalinsats. Det har sammanlagt 
gjorts tre rapporter som behandlar kulturskillnader och 
-likheter mellan Sverige och Danmark, samarbete över 
gränsen, publikutbyte och marknadsföring samt perso-
nalutväxling och gränshinder inom kultursektorn. 

Läs de tidigare rapporterna här:
Dansk-svenskt kultursamarbete – en intervjustudie
Dansk-svenskt kultursamarbete – kulturens ramar

Intervjulista
• Carl Moberg, grundare Normalfilm, telefon, 27 januari 

2022
• Christin Hjortsberg, samordnare för Skatteverket på 

Øresunddirekt, videomöte, 15 december 2021
• Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center, på plats 13 

oktober 2021
• Emma Meyer Dunér, chefdramaturg Dramaten, video-

möte, 9 februari 2022
• Jesper Pettersson, Nordvision, videomöte, 26 januari 

2022
• Johan Ahlfors, handläggare Försäkringskassan/Øre-

sunddirekt, videomöte, 14 december 2021
• Maria Groop Russel, vd Dramaten, videomöte, 3 

februari 2022
• Max Granström, forvaltningschef Kulturförvaltningen 

Helsingborgs stad och vd Helsingborg Arena & Scen, 
videomöte, 12 oktober 2021

• Mira Helenius Martinsson, vd och konstnärlig ledare 
Skånes Dansteater, videomöte, 23 september 2021

Om rapporten

• Peter Bose, vd och grundare Miso Film, videomöte, 17 
januari 2022

• Rasmus Schrøder, musikredaktør Kulturværftet, 
videomöte 14 december 2021

• Søs Krogh Vikkelsøe, konst. leder Kulturværftet, 
videomöte, 14 december 2021

• Thomas Bendix, kommunikations- og marketingschef 
Louisiana, telefon, 8 december 2021

Denna rapport är trejde delen av en större kulturanalys 
som Øresundsinstituttet gör med stöd från Stiftelsen 
Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Rappor-
ten innehåller exempel och perspektiv på olika former av 
kulturutbyte över gränsen mellan Sverige och Danmark. 

Syftet med analysprojektet är att genom en kartlägg-
ning av aktörer och samarbetsprojekt inom kultursek-
torn, som verkar mellan Danmark och Sverige, bidra till 
att skapa ett nytt kunskapsunderlag som ska göra det 
möjligt att bättre nyttja den potential som finns när det 
gäller kultursamarbeten. Huvudperspektivet är Öresund, 
men även ett nationellt perspektiv finns, med fokus på 
huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn. 

Vi har delat upp rapporten i tre områden:
• Publikutbyte och marknadsföring över landsgränsen
• Samarbete inom dansk-svensk och nordisk kultursek-
tor 
• Personalutbyte på tvärs och gränshinder inom kultur-
sektorn

Till rapporten har vi kartlagt drygt 350 kulturinstitutioner 
inom film, scenkonst, museer och gallerier, musik och 
kulturevents, både offentliga och från fria kulturlivet.  
Huvudvikten har varit på de störste städerna i Region 
Huvudstaden Region Själland, Region Skåne och Region 
Stockholm. Genom kartläggningen har vi även identifierat 

samarbete mellan svenska och danska aktörer. En enkät-
undersökning har skickats till mer än 600 representanter 
för dessa kulturinstitutioner och aktörer. 123 kulturak-
törer har svarat på enkätundersökningen, jämnt fördelat 
mellan Sverige och Danmark, men primärt verksamma 
i Region Skåne, Region Stockholm, Region Huvudstaden 
och Region Själland. Enkäten innehöll frågor kring aktö-
rens erfarenheter och syn på samarbete, personalutbyte 
samt publik och marknadsföring över gränsen. 

Till denna rapport har det även gjorts 13 intervjuer för 
att samla in ytterligare nyanser kring marknadsföring, 
publikattraktion, personalutbyte och samarbete över 
gränsen. 

 Material från de två tidigare kulturanalyser har även 
använts. Under våren 2021 gjordes tolv intervjuer med 
några av de kulturchefer som jobbar på andra sidan 
Öresund för att samla deras personliga erfarenheter av 
och syn på att jobba i både Sverige och Danmark, om 
skillnader och likheter inom dansk och svensk kultur, 
om de fördelar och utmaningar de ser i relation till 
kultursektorn i de båda länderna samt om samarbets-
möjligheter över gränsen. Syftet med dessa intervjuer var 
att samla direkt erfarenhet av att arbeta på andra sidan 
gränsen och identifiera kulturskillnader mellan dansk 
och svensk kultursektor.  Alla intervjupersoner har fått 
läsa och godkänna intervjun innan publicering.

Källor
• ”I 13 år har Marie Troelsen pendlet over Øresund, 

men nu overvejer hun at stoppe: »Hele livet i Øre-
sundsregionen er kun blevet sværere«”, Rasmus 
Bragh Schulz, Berlingske, 210521

• Nordisk kulturfond
• Nordvision, Årsrapport 2021
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 

Udenlandsk arbejdskraft. Udenlandske statsborgere 
med lønindkomst i Danmark. Uden bopæl i Danmark 
(pendlere). Nordiske lande i alt. Sverige. Kultur og fritid

• Visitdenmark, Image- og potentialeanalyse 2019
• Visitdenmark, Kendskab, attraktivitet og rejselyst 

blandt tyskere, nordmænd, svenskere, hollændere og 
briter, 2021 image- og potentialeanalyse 2019

• Visitdenmark, Attraktionslisten 2020 og 2019
• Visitsweden, Med Norden som marknad 2021
• Øresunddirekt
• Øresundsbro Konsortiet, Øresundstjek: Fritidsturerne  

over broen, september 2019
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