
Onlinerejse til Finland – onsdag den 28. september 2022
PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis 
det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.
Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig 
på rejsen til løs samtale.

14.00 Velkomst (inkl. teknisk velkomst) ved Finn Ellegaard.
14.07 Introvideo om Finland.
14.25 Michael B. Lauritsen giver en historisk og sam-

fundsmæssig intro til Finland.
14.55 Pause
15.00 Interview med Pelle Christy, om nationen Finland, og 

hvad det betyder for et folk at ligge mellem to store 
ekspansive lande som Sverige og Rusland – historisk 
og i dag. Hvordan adskiller Finland sig fra et land som 
Danmark, når det kommer til sikkerheds- og min-
dretalsspørgsmål? Pelle er cand.mag. i Geografi- og 
Kulturmødestudier og er finsk gift.

15.30 Interview med Jakob Nymann-Lindegren, Danmarks 
ambassadør til Finland, om den aktuelle finske inden-
rigspolitik, baggrunden for den store kontrovers om 
Sanna Marins dans på sociale medier, om Finlands 
særlige sikkerheds- og forsvarspolitik, betydningen 
af landets beliggenhed mellem Sverige og Rusland 
og baggrunden for Finlands ansøgning om optagelse 
i NATO.

16.05 Pause med mulighed for at gense det meste af intro-
filmen.

16.20 Journalist og oversætter Sara Lilja Steensig, der bor 
med sin familie i Finlands tredjestørste by Tampere, 
tager os med på opdagelse i nogle af de særtræk, der 
gør Finland helt specielt – og som landet i nogen grad 
er berømt for. Hun fortæller om landets saunakultur, 
udendørsliv, allemandsret, designtraditioner, sprog 
og undervisningsvæsen, og giver nogle bud på både 
baggrund og betydninger for disse karakteristika. 
Undervejs viser hun også lidt billeder, og der bliver 
god plads til spørgsmål.

16.55 Vi siger farvel og tak.

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, cand.mag. i 
historie og Europastudier, senior projektleder i DEO.

MAD
Karjalanpiirakka, 
karelske pirogger, 
er en finsk specia-
litet. En åben toppet 
rugskorpe, som 
fyldes med en slags 
risengrød. Den top-
pes med hakkede hårdkogte æg der er vendt i smør. 

Poronkaristys, sauterede rensdyr, et af de mest 
kendte traditionelle måltider. Kød fra rensdyrets ryg 
bliver skåret i tynde skiver, stegt i fedt, krydret med 
salt of peber og kogt i vand eller øl til det er mørt. 
Serveres med karamelliserede tyttebær, kartoffelmos, 
og syltede agurker. 

Kaffe: I Finland drikker de mere kaffe per indbygger 
end i noget andet land i verden, 12,2 kg. per år (DK 
er nr. 4 med 8,7 kg per indbygger per år).

Sauna: I Finland bruger stort set hele befolkningen, ned til 
små børn, en sauna regelmæssigt. Der er over 2 millioner 
saunaer i Finland. Ordet ’sauna’ er finsk.

Det finske sprog: Det finske sprog er af uralisk oprindelse 
i modsætning til sprogene i Skandinavien, der er germanske. 
Det er i Europa kun Estland og Ungarn, der taler sprog fra 
den uraliske sprogstamme. Derudover tales sprogstammen 
kun i nogle nordøstlige dele af Rusland.

Lykke: Danmark har en kappestrid mod Finland i kampen 
om at blive rangeret verdens lykkeligste land. Finland har 
vundet 5 år i træk med Danmark på en andenplads i 2022. 
Rangeringen er baseret på sundhed, korruption, BNP pr. 
indbygger og social velfærd.

Heavy: Finland har flere heavy metal bands per indbygger 
end nogen andre lande i verden.

De hundrede-tusindvis af rensdyr i Lapland går frit, 
men har alle en ejer.

Finlands Katedral i Helsinki.



FINLAND I TAL: 

Økonomi
Finland var et landbrugsland op til relativt nyligt, og indu-
strialiseredes først rigtig fra 1950’erne. Landet udviklede 
hurtigt en stærk økonomi, og et omfattende velfærdssamfund 
baseret på den skandinaviske model. Finland er i dag et af 
verdens 30 rigeste lande.
BNP per indbygger = 113% af EU-gennemsnittet (DK 134%).
Prisniveau for forbrugervarer og tjenester = 126 % af EU-gen-
nemsnittet (DK 140%).
Arbejdsløshed: ca. 8%.
Valuta: euro.

 

Befolkning 
Indbyggere: omkring 5,5 mio. (1,2 mio. i hovedstadsområdet)
Størstedelen af befolkningen bor i byer (85 %) og de fleste 
i det sydlige Finland. Nord og øst består primært af store 
ødemarksområder med kun 2 indbyggere per kvadratki-
lometer. Finland er EU’s tyndest befolkede land med 18 
indbyggere pr. km²
Forventet levealder: 82,9 år for kvinder; 75,8 år for mænd. 
(DK hhv. 83 og 79 år) 
Gennemsnitsalder: 43 år (DK 42 år)
Sprog: 89 % finsksprogede, 6 % svensksprogede
 
Største byer
- Helsinki: 621.863 indbyggere.
- Espoo: 235.201 indbyggere.
- Tampere: 223.035 indbyggere.
- Vantaa: 210.543 indbyggere.
- Oulu: 196.260 indbyggere.

Geografi
Areal: 338.424 km² (Danmark: 42.933 km²).
Det 7. største land i Europa og 5. største i EU målt på areal.
Helsinki 2. nordligste hovedstad i verden efter Reykjavik.
Kendt som ’de tusinde søers land’ med 187.888 søer og 10% 
af arealet som søer og floder – navnet Suomi kommer af det 
finske ord for sump, ’sou’. 
75% af arealet er skov, mest i EU.

Højeste punkt: Haltia-bjerget (Finsk Haltatunturi) – 1.328 m.
Største sø: Saimaa-søen – 4.370 km², Europas 4. største 
(Arresø: 41 km²).

Militær
Finlands militærbudget svarer til 1,55% af landets BNP, det 
er øget drastisk fra DKK 21,6 mia. i 2017 til DKK 33,5 mia. 
frem mod 2022 (DK = 27 mia., 1,4% af BNP)
Finland har værnepligt.
Finland har en stående hær på 280.000 soldater, primært 
territorialforsvar til at forsvare grænsen med Rusland på 
1.340 km.
Finland er endnu ikke NATO medlemsland, men søgte op-
tagelse i 2022 og gik dermed væk fra neutralitetspolitikken, 
opretholdt siden Finland var i krig med Sovjetunionen under 
Vinterkrigen og Fortsættelseskrigen før og under Anden 
Verdenskrig.

Atomenergi
Omkring 35% af Finlands energi kommer fra 2 atomkraft-
værker. Med nuværende atomenergiprojekter planlægges 
mængden at komme op på 60%.

I 2021 fik Finland 14% af landets strøm fra Rusland.

Finland

Finland var fra ca. 1250-1809 under Sverige og fra 1809-1917 
under Rusland som Storfyrstendømmet Finland.


