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KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET:
’MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER’
BORNHOLM  VESTERÅLEN 2013
Vi må se på unge fraflyttede med nye øjne og anerkende den ressource som
de udgør!
Det var udgangspunktet for den undersøgelse som Center for Regional- og
Turismeforskning (CRT) i Nexø i 2013 iværksatte sammen med unge fra henholdsvis
Bornholm, Østisland og Nordnorge.
Udgangspunktet var et tidligere projektsamarbejde omkring udviklingen af
Creative Communities på Island, og her blev det tydeligt, at de tre øer Island, Vesterålen
og Bornholm deler fælles demografiske udfordringer, men det perspektiv som man i
Nordnorge har anlagt på lokale unge fraflyttede, er ganske nytænkende i en dansk
kontekst.
Normalt ser man de fraflyttede unge som et dræn af ressourcer på Bornholm,
men i Norge vender man blikket, og ser dem som en aktiv kraft, som kommer tilbage i
perioder, laver noget, alle kan være rigtig stolte af og giver energi tilbage til lokalområdet.
Det ville vi gerne lære af på Bornholm.
Modellen som Bornholm lærte at kende hedder ’Tilbagestrøm’ og har
eksisteret siden år 2000 som en både politisk, økonomisk og kulturelt satsning på de
fraflyttede unge fra øgruppen Vesterålen.
Det viste sig, at fordi man ikke tvinger en tilbageflytning ned over de unge
mennesker – et krav om, at de skal slå sig ned for tid og evighed – men i stedet inviterede
dem til, i en kortere eller længere periode, at komme og vise, hvad de kan, så var der
faktisk flere end oprindeligt antaget, der slog sig ned permanent.
Projektet fik navnet ’Mit hjem er hvor mit hjerte er’, og i løbet af foråret,
sommeren og efteråret 2013 tog unge eksilbornholmere, embedsmænd, forskere og
kunstnere fra Bornholm fat på arbejdet med at undersøge, synliggøre og støtte de
ressourcer, som unge fraflyttede bornholmere repræsenterer og anvender aktivt, for
eksempel gennem sociale og kulturelle aktiviteter, i de lokalområder, de oprindeligt
stammer fra.
Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny
måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen
’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party,
kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornshorts’ er aktuelle
eksempler på initiativer som unge fraflyttede bornholmere organiserer på øen, og dermed
skaber aktivitet, energi og synlighed både for de fastboende, de fraflyttede, vennerne i
København og øens mange turisterne. Uddybende beskrivelse findes senere i rapporten.
Konkret var målet med udviklingsprojektet at afdække de metoder, der er
anvendt i Vesterålen til kortlægning af en ressourcebank, samt bringe denne viden i
anvendelse til kortlægning af en mere generel oversigt over de ressourcer, i
aldersgruppen 20-35 år, der er tilgængelige for Bornholm, samt videndele metodisk med
Vesterålen og Østisland.
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Af de ca. 360 personer der flytter tilbage til Bornholm over en 4-årig
periode, er ca 200 indenfor projektets målgruppe. På baggrund af tal fra Vesterålen
estimeres det at projektet vil bidrage til at 200 unge vil bevare tilknytningen til
Bornholm samt at yderlige +25 unge på sigt vil være tilbageflyttere.
Vi opstillede følgende undersøgelsesspørgsmål:
o Hvilke aktiviteter deltager unge fraflyttede bornholmere i på Bornholm?
o Hvilke af disse aktiviteter kan vi kategorisere og typologisere som kreative
ressourcer?
o I hvilken grad bliver Bornholm specifikt tilvalgt som det sted hvor aktiviteterne
gennemføres?
o Hvilke årsager og motiver ligger bag de unges tilvalg af Bornholm som lokalitet?
Og vi gennemførte følgende aktiviteter:
1. Kortlægning af Bornholms aktive, kreative og engagerede unge ved hjælp af:
a. Survey: Der gennemføres en internetbaseret survey målrettet unge fra Bornholm
i alderen 20-35 år.
b. Opfølgende mapping med indhentning af uddybende oplysninger.
2. Studiebesøg til Vesterålen Kommune i Norge.
3. Udarbejdelse af metode og visuel præsentation af map/kortlægning.
4. Afholdelse af kreativ workshop hvor resultaterne formidles.
På spørgsmålet om hvorvidt vi fik svar på vores spørgsmål må vi
konkludere følgende:
o Vi har en betydelig mere nuanceret oversigt over de aktiviteter som unge
fraflyttede bornholmere deltager i på Bornholm.
o Vi har ikke nærmet os en definition af kreative ressourcer – men vi har et billede af
hvordan de unge kan være og i praksis er en ressource for Bornholm. Dette
beskrives yderligere i rapporten.
o Vi er kommet lidt dybere i forståelsen for de motiver for at deltage i aktiviteter på
Bornholm, som de unge drives af. Men vi savner fortsat et analyseapparat, en
typologisering af de unges engagement, som kan anvendes til videre forståelse af
eventuelle nye indsatser.
Sidstnævnte vil vi meget gerne arbejde med i et fremtidig projektsamarbejde, ligesom
det er vort mål at projekts metodeudvikling og resultater skal udvikles ydereligere og
implementeres i Vesterålen og Island i samarbejde med vore nordiske projektpartnere.

Vi vil gerne i særlig grad takke partnerne i projektet: Vesterålen i Norge,
Østisland, Bornholms Regionskommune, Arts and Craft Association Bornholm,
Herrmann International og ikke mindst de unge wild cards!
Tak for energi, engagement, dedikation, kreativitet og de mange mange timer I har lagt
som ’glædestimer’ i projektet.

Lene Rømer, projektleder
Center for Regional- og Turismeforskning
Bornholm, oktober 2013
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FORT ÆLLIN GER OM VEST ERÅLEN

Af Jeppe H øst
Postdoc, Københavns Universitet
Sol over udkantsnorge!
Vi lander i den lille Stokmarkneslufthavn i bragende
sol og med de smukkeste fjelde omkring os. Her er
meget eksotisk for os i alt 13 danskere. Fra lufthavnen
i Oslo har vi har taget yderligere to forbindelser over
Bodø og til Stokmarknes i Vesterålen. Vi er mange
timers kørsel fra Oslo og den norske ”Intercity”
region, der er Norges primære vækstområde i disse
år. Norge har altså i lighed med Danmark et stærkt
vækstområde omkring hovedstaden, men det virker
nu alligevel at man taler mere afslappet om ”byerne”
og ”distrikterne”, end om Oslo og udkantsnorge – som vi gør det i Danmark om København og
resten. Måske er de mindre forskrækkede over for de mellemstore byer som Bergen og Tromsø?
Om ikke andet kan man iDagens Næringsliv tirsdag den 21. maj læse om de nationale udfordringer i
forhold til infrastruktur. Her kritiseres yderområderne for at kæmpe for små vejstumper,
holdepladser og mindre lufthavne, mens det er udbygning af infrastrukturen omkring Oslo, der er den
nødvendige. Her udtaler en repræsentant for
en arbejdsgiverforening, at ”Fleksibilitet i
arbeidsmarkedet er nødvendig, derfor må
Stortinget levere mere på helhet og
sammenheng i samferdsels- og
arbeidslivspolitikken, og mindre på regionale
hilsner hjem”. Sammenhængen er altså omkring
det dynamiske arbejdsmarked omkring Oslo.
I landdistrikts sammenhæng er Norge derfor
på en og samme tid kendt land og noget helt
andet. Spørgsmålet er, hvad vi kan opdage og
lære her i Vesterålen som kan overføres til
vores danske situation?
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Dansk og norsk
Sammenligner man dansk og norsk landdistriktspolitik opdager man hurtigt nogle nævneværdige
forskelle. For hvor vi i Danmark er meget optaget af diskussioner omkring ”udkantsdanmark” og hvilke
landsbyer, der mon vil overleve og hvordan, virker det som om Norge har taget en beslutning om, at
hele Norge skal overleve i fremtiden. Mens vi famler og overlader ansvaret til regionale aktører, fonde
og projektmagere er Norge aktivt i gang og har været det længe. Skattefordele, eftergivelse af studielån
og aktiv udflytning af statslige virksomheder er bare nogle af de værktøjer man benytter i Norge.Tænk
hvis det var tilfældet i Danmark, at man kunne få væsentlige økonomiske fordele ved at bosætte sig
uden for København? Herudover er finansieringen af sundhed og skole delvist varetaget af staten, og
der sker dermed en økonomisk udligning mellem by og landdistrikter i Norge. Skatteintægter flyttes
fra de områder med mange højtlønnede og erhvervsaktive til områder med færre, lavtlønnede og flere
ældre. I Bø kommune, for eksempel, fortæller borgmesteren, at hovedparten er ansat i offentlige
stillinger. Det kræver vel nok en anden finansiering end den danske model.Måske er en del af
forklaringen, at man har haft den store nabo Sovjetunionen mod øst, og hvis de russiske tropper ikke
bare skulle kunne vandre ind over grænsen, blev man nødt til at holde aktivt liv i distrikterne? Herfra
kommer måske en tradition for økonomisk og national solidaritet mellem hovedstad, byer og
landdistrikter. Vi hører dog også, at man skal have spidse albuer for at tiltrække offentlig
projektfinansiering, og de fleste af de initiativer vi bliver introduceret til, har da også fuld eller delvis
statslig finansiering, som der åbenbart er konkurrence om.
Kigger man på befolkningskurver, så viser de nedgang for
både danske og norske landdistrikter. Vi kender historien
med unge som flytter væk for at uddanne sig og ikke
kommer tilbage. Men måske befolkningskurverne gemmer
på noget, nemlig at der i virkeligheden er en langt større
forandring i gang. Bagved befolkningstallene gemmer sig en
udvikling fra et ’gammelt’ industri-, fiskeri- og
landbrugssamfund til et endnu ukendt videnssamfund, og
dermed en langsom ændring af
befolkningssammensætningen. Vi stirrer os blinde på
kurven og ser ikke hvad der egentlig er på spil – en stille
og rolig omformning af befolkning, samfund og erhvervsliv.
Måske vi skulle forsøge indrette os mere på det nye
samfund end at søge at holde et befolkningstal stabilt?
Det gamle samfund
Vesterålen oplevede gode tider fra omkring 1900 og frem,
hvor en ekspanderende fiskerisektor satte sit præg på
området. Baseret på gode forekomster af sild og torsk i
området voksede fiskeriet i det 20. århundrede.Det gælder
også i dag, hvor tørfisk og torsk til de katolske markeder
stadig sætter sit præg på kystbyerne. Så meget at de
omtaler sig selv som en ”sjømats-region”. I nyere tid er
opdræt af laks blevet ”big business”, men er en temmelig teknologi- og kapitalintensiv drift og giver kun
sparsomt af arbejdspladser. Alligevel er laksen er blevet en vigtig norsk råvare, og i den norske pendant
til Børsen, Dagens Næringsliv, optræder olie- og laksepriserne ved siden af hinanden (se billede).
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I samme avis kan man læse om en af lakseopdrætterene, mastodonten Marine Harvest, har blacklisted
en række forskere efter nogle kritiske artikler. Borgmesteren i Bø er da også stor fortaler af det til
tider miljøproblematiske lakseopdræt og
fortæller ”Vi har ingen lus her, næsten ingen
rømninger, mange fjorde og lidt miljø”. Med
det sidste hentyder han måske til de
problematiske sider af lakseopdrættet, og
deres kommunale villighed for at tage risici.
Fiskeriet er da stadig også vigtigt økonomisk set,
men beskæftiger blot færre og færre. ”Aldrig har vi
landet så meget fisk og aldrig haft så få
arbejdspladser”, reflekterer Bø’s borgmester, og
uddyber at de i dag også satser på mineraler og
såkaldte bjergværk. Alligevel er det som om at det ikke er en bæredygtig fremtidsstrategikun at satse på
havet og undergrunden. Mens de i denne sæsons vinterfiskeri måtte hente udenlandsk arbejdskraft til
fiskefabrikkerne, så savner næringslivet folk med de rigtige kompetencer, ”vi får flere og flere
kompetencejobs” siger borgmesteren. Her er faktisk
efterspørgsel på arbejdskraft.Det er måske i den
forbindelse man skal forstå ”tilbagestrømsprojektet”,
som er hovedmålet for vores studierejse. Her sigter
man nemlig mod at tiltrække kunstnere og
”kulturarbejdere”. Men hvorfor et kommunalt projekt
om at tiltrække kunstnere? I et seminar spørger jeg,
hvad det er disse mennesker kan, som gør dem så
vigtige for Vesterålen. Jeg får at vide at
”tilbagestrømsprojektet” startede som et
kunstprojekt, og det er en del af forklaringen, men at
den metodik som lægger til grund for denne kreative
gruppes arbejde bliver mere og mere efterspurgt i det
almene erhvervsliv. De er også vigtige for at lave de
kulturudbud som i stigende grad bliver efterspurgt.
Kulturforbruget er nemlig anderledes i dag end for 30
år siden, fortæller projektets ”fader” Erik Bugge.
Kreative klasse
Det er svært ikke at mistænke projektmagerne for at have tænkt en anelse mere strategisk. Omkring
projektstart i 2000 var der stort fokus på det ”kreative” i byudvikling, noget der blot accelererede med
Richard Floridas udgivelse af ”The Rise of the Creative Class” i 2002. Her er tanken at kreative er den
primære (og fremtidige) kilde til økonomisk vækst, og at disse tiltrækkes særligt af åbne, mangfoldige og
tolerante byer. Det var i efterdønningerne af dette, at planlæggere begyndte at tale om ”gayindex” som
indikator på, hvor potentielt fremadstormende en by ville være. Åbenhed og mangfoldighed kom på
dagsordenen i byudviklingen. I Vesterålen kan det måske være med til at forklare hvad denne lille gruppe af
”tilbagestrømmere” også kan bidrage med. De kan nemlig være med til at give Vesterålen et andet image,
som et mangfoldigt og åbent sted, ikke blot for kunstnere, men for alle som tør tænke lidt anderledes. De
kan være med til at ændre fortællingen om Vesterålen. Til gengæld er den kreative klasse notorisk tiltrukket
af byer og de kvaliteter som byerne udbyder. Her er mangfoldigheden i kulturliv, etniske grupper og cafeliv
vigtige parametre som landdistrikterne har svært ved at konkurrere med. Men ”tilbagestrømmerne” er med
til at ændre en lille smule ved det image, og ved at bidrage med kunst og kultur maler de lige stå stille og
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roligt byen blå – så at sige med henvisning til en af området kunstprojekter ”den blå by”. Ud-af-til signalerer
det åbenhed, forandringsvillighedog nytænkning og det er måske det første skridt for at få resten af den
kreative klasse til at flytte hjem igen. Så kan det være nok så lige meget om kunstfestivalen er ret så lille, eller
om ”den blå by” måske er en overdrivelse. Ingmar, en af ”tilbagestrømmerne” reflekterer over
generationskløften i Vesterålen; ”vi kan ikke lave noget som passer ind her”, fortæller han. Og det vel rigtigt,
den varecirkulation han som kreativ medievidenskabsuddannet er en del af fylder ikke meget i Vesterålen.
Her er ingen universiteter og forskningsinstitutioner, småt med medie- og reklamevirksomheder, film- og
musikproduktion, osv. Han kan ting der har værdi i storbyens kreative erhverv. Men herude skaber han det
selv og det er vel i en ny forstand pionerånd – og meget inspirerende.
Flugt og tilbagestrøm
Ud af til fungerer tilbagestrøms-projektet som et omdømme-projekt, der bidrager til at ændre det mentale
billede af Vesterålen blandt unge fraflyttere og andre potentielle tilflyttere. Men når man lytter til de egentlige
”tilbagestrømmere” kan man hurtigt fornemme, at det er mere end bare et regionalt brandingprojekt. De
har takket være projektet fået hjælp til at udfolde et liv i Vesterålen, der giver dem nogle helt særlige
muligheder, og de har gennem de andre ”tilbagestrømmere” fået et aktivt netværk de kan trække på når de
lander i Vesterålen. Det sidste er en interessant pointe som måske er værd at udforske nærmere. Når man
pludselig forlader det sociale netværk man har brugt fem til ti år på at bygge op i Oslo eller en anden
universitetsby, så står man tomhændet i sin hjemegn – pånær altså den familie og forældrenes venner, som de
unge måske følerer netop dem de flygtede fra som 20-årige efter studentereksamen. Her tilbyder
”tilbagestrøms” projektet et netværk som ikke bare minder om en selv, men som også kan bruges til at
igangsætte aktiviteter: ”Tilbagestrømmeren” og sangerinden Julie Villumsen fortalte at netværket ”laver
festivaler og arrangementer hele tiden”. Selvomman er pioner er det rart at lande i et netværk og i det lange
løb er det vigtigt at dette netværk er synligt, rummeligt, åbent og inklusivt. Måske man kunne lære noget her,
men udfordringen er selvfølgelig at skabe et personligt og åbent og på sigt selvdrevet netværk som kan tage i
mod nytilflyttere. Det er svært at gøre som kommunal aktør, og skal i sidste ende hvile på en række
personligheder og ildsjæle.
Fortællinger om Vesterålen
”Lev Vesterålen” er et nyt ”rekrutterings- og omdømmeprojekt” som skal koordinere tilflytterindsatsen
regionalt i Vesterålen. På et overordnet ”helikopterniveau” er det ganske interessant at rekruttering er
blevet en så massiv offentlig opgave (og ikke en privat HR-opgave for virksomhederne) og at det i stigende
grad kædes sammen med ”omdømme” eller placebranding, imagepleje eller hvad vi nu ville kalde det i
Danmark. Det handler vel dybest set at gøre egnen attraktiv for denne nye gruppe af samfundsborgere, om
den så hedder den kreative klasse eller vidensarbejdere. De kan noget særligt i nutidens og fremtidens
økonomi. Men mange af Vesterålens nuværende indbyggere tilhører ikke denne gruppe, og noget af
retorikken omkring vigtigheden af kultur og kunstnere må virke fremmed for denne gruppe af mennesker.
Disse pensionister, lønarbejdere og landmænd har måske ikke set den sproglige og finurlige forbindelse
mellem golfstrømmen og ”tilbagestrøm”. Og det tog sikkert lang tid og masser af tålmodighed at få
overbevist Sortland om, at dens bycentrum skulle males blå. Succesen er måske ligeså meget processen, altså
det at man får åbnet op for noget nyt – en ny generation og samfundsklasse der kan sætte sit præg på byen.
Eller som med statuen ”Manden fra havet”, der blev sat op så den kunne skue ud over fjordene og
klippeskærene. Våbnene er etablerede kunstnere og egnen kendte forfattere, såvel som det er retorik,
kommunikation, sprog og identitetsomformning der kan arbejdes med. Men der ud over placebranding også
en omformning af det eksisterende. Udvikling og afvikling er i virkeligheden omformning - og foregår som
brydninger mellem forskelligheder i samfundet. Det kan være kamp, konflikt eller samtale og forhandling. I
den forstand var det da man sænkede en kunstnerisk statue ned i en af golfstrømmens fiskepladser, måske en
symbolsk sejr over produktionstiden som man fejrede. Man kan frygte, at vi kun har hørt den ene side af
sagen, når vi går på jagt efter best practice rundt omkring i Europa.
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NOTAT
RESULTAT AF UNDERSØGELSE AF
FRAFLYTTEDE UNGE FRA BORNHOLM

CRT udførte i marts - juni 2013 en spørgeskemaundersøgelse blandt
fraflyttede unge fra Bornholm. Spørgeskemaundersøgelsen foregik elektronisk og blev
distribueret gennem facebook samt BAGlandets og Wonderfestiwalls netværk. Dette har
resulteret i, at vi har fået et relativt højt antal svar, nemlig 164, (vores succeskriterium var
minimum 100 svar) men samtidig må vi konstatere, at respondenterne til gengæld er
stærkt overrepræsenteret på nogle områder og stærkt underrepræsenteret på andre.
Dette uddybes nedenfor.
I juni blev et fokusgruppeinterview gennemført med 5 deltagere med 2
efterfølgende telefoninterviews. Formålet med disse var at kvalificere nogle af de mere
”bløde” udsagn om de unges motivationer for at deltage i og arrangere aktiviteter på
Bornholm, samt forsøge at forstå nogle af de mekanismer der ligger bag unges
beslutninger om at fraflytte Bornholm og andre livsvalg, herunder afdække de unges
nuværende tilknytning til øen.

OM RESPON DEN T ERN E
I alt har 164 respondenter deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 124
udfyldt samtlige spørgsmål i skemaet. Undersøgelsen blev formuleret som målrettet unge
under 35 år, men fem personer over 35 år har udfyldt et skema. I de følgende resultater
er disse besvarelser frasorteret.
Respondenternes gennemsnitsalder er 27,16 år. Der er en stærk
overrepræsentation af kvinder, idet 64,2 % af respondenterne er kvinder, mens 35,8 % er
mænd. Den største gruppe respondenter er kvinder mellem 21-25 år (28,6 %), herefter
henholdsvis kvinder og mænd i aldersgruppen 26-30 år (17,6 % hver), dernæst kvinder i
alderen 31-35 år (15,1 %), så mænd i samme aldersgruppe (10,1 %). De mindste
aldersgrupper er mænd i alderen 21-25 med 5,0 %, mænd i alderen 17-20 år med 3,4 % og
kvinder mellem 17 og 20 år (2,5 %).
Uddannelsesmæssigt havde 30,8 % gennemført en lang videregående
uddannelse, 29,2 % en mellemlang videregående uddannelse, 6,7 % en kort videregående
uddannelse, 25,8 % en gymnasial uddannelse, 1,7 en erhvervsuddannelse og 2,5 % havde
en grundskoleuddannelse som højest gennemførte uddannelse.
Beskæftigelsesmæssigt var 48,3 % i gang med en uddannelse, mens 52,5 % var i
arbejde og 3,3 % var uden beskæftigelse. Kombineret med indikator for højest
gennemførte uddannelse, kan vi konkludere, at et stort flertal af vore respondenter har
en gymnasieuddannelse og er i gang med en videregående uddannelse og en tilsvarende
gruppe har gennemført en videregående uddannelse og er i arbejde.
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Det er meget tydeligt, at denne spørgeskemaundersøgelse ikke er nået ud til
de fraflyttede unge, som har en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse.
At denne gruppe unge mangler i undersøgelsen er af stor betydning og det må overvejes
hvordan denne gruppe kan inddrages på et senere tidspunkt.

BESVARELSERN E

Fraflytningsårsag
Hvad var den største grund til, at respondenterne fraflyttede Bornholm? På
tværs af køn, alder og uddannelsesniveau er svaret entydigt, at de unge primært flyttede
grundet, at de skulle starte på en uddannelse.

Som det fremgår af ovenstående figur, er den anden mest hyppige årsag til at
fraflytte Bornholm, at den unge ”bare ville væk”. Der er ikke store udsving afhængig af om
man er mand eller kvinde, eller om man er under eller over 25 år. Det er dog interessant
at bemærke, at hvis man fordeler svarene baseret på respondentens højest gennemførte
uddannelse, er den hyppigste fraflytningsårsag fortsat påbegyndelse af uddannelse, men det
største antal unge, der indikerer, at de bare ville væk fra Bornholm som en væsentlig
årsag, er de hvis højest gennemførte uddannelse er en mellemlang videregående
uddannelse. En del af disse vil være folk, hvis uddannelse udbydes på Bornholm, men som
har ønsket et gennemføre den udenfor Bornholm.
Fokusgruppeinterviewet kan supplere disse oplysninger, idet deltagerne gav
udtryk for, at der er flere årsager til at man fraflytter Bornholm. Formelt er årsagen, at
man søger uddannelse, men mange ved ikke hvad de vil studere, andre tager et sabbat år
mellem gymnasiet og deres videregående uddannelse, men flytter alligevel sammen med
resten af afgangsårgangen.
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Oftest stiller man ikke spørgsmålstegn ved om man skal flytte eller ej, det er et
livsvilkår for unge, der har gennemført en gymnasial uddannelse på Bornholms
Gymnasium. Hele afgangsårgange og klasser flytter sammen / samtidigt og man arrangerer
sig nærmest i enklaver i København, hvor man får hjælp af hinanden, ældre søskende og
andre familiemedlemmer.
Ved fokusgruppeinterviewet var en enkelt deltager fra en erhvervsgymnasial
uddannelse ved Bornholms erhvervsgymnasium. Denne interviewperson gav udtryk for en
helt anden struktur og proces, idet der ikke var samme sammenhold i vedkommendes
klasse, som deltagerne fra Bornholms Gymnasium gav udtryk for. Alligevel flyttede det
meste af klassen i løbet af det første ½ år efter eksamensafslutning. Sådanne unge står
meget alene, når de flytter til København og der er slet ikke samme netværk og
tryghedsbase til rådighed som for dimittenderne fra Bornholms Gymnasium.

BESØGSH YPPIGH ED
De unge blev spurgt hvor mange gange de typisk er på Bornholm i løbet af et
år. Og her er der stor forskel på svarene afhængig af alder, køn og uddannelsesniveau, om
end uddannelsesniveau også knytter sig til alder. Først svarene på tværs af alle typer
respondenter:
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De unge under 25 år er hyppigere – og ikke overraskende – på Bornholm end
de 26-35årige. Der er en meget større andel som er på Bornholm mindst én gang hver
anden måned eller mere end 1 gang om måneden blandt de unge under 25, end de, der er
over 25. Dette er ikke overraskende og viser, at fraflytning fra hjemmet er en flerårig
proces, hvor man med tiden knytter flere og flere tætte relationer med andre end den
familie, man er vokset op i. Som vi skal se senere, vil dette også have en effekt på, hvor
mange aktiviteter man deltager i på Bornholm.

Mindre end 1 gang
årligt
1-2 gange årligt
3-5 gange årligt
6-12 gange årligt
Mere end 12 gange
årligt

17-25 år

26-36 år

8,5 %
10,6 %
42,8 %
38,3 %

17,1 %
48,7 %
27, 6 %
2, 6 %

Kønsmæssigt kan nævnes, at mændene er lidt oftere på Bornholm end
kvinderne, eller rettere en større andel besøger øen 3-5 gange pr år, mens flere kvinder
end mænd blot besøger øen 1-2 gange årligt. Dette er en smule overraskende, da
undersøgelsens mandlige respondenter netop ikke er de yngste.

Mindre end 1 gang
årligt
1-2 gange årligt
3-5 gange årligt
6-12 gange årligt
Mere end 12 gange
årligt

Kvinder
0

Mænd
4, 5 %

19,0 %
40,6 %
32,9 %
6,3 %

4,5 %
68,8 %
29,5 %
4, 5 %
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H VAD BRU GER DE UN GE MEST TID PÅ, N ÅR DE ER PÅ
BORN H OLM?
Respondenterne blev spurgt hvad de bruger mest tid på, når de er på
Bornholm. De kunne vælge mellem: 1) er sammen med familien; 2) er sammen med
gamle venner; 3)arbejder for en bornholmsk virksomhed; 4) deltager i et lokalt
arrangement eller event; 5) arbejder med interesser fra min dagligdag ”ovre”; 6)
slapper af og holder ferie; eller 7) andet. Respondenterne skulle indikere på en
skala hvilke aktiviteter de brugte mest og mindst tid på. Uanset alder, køn eller
uddannelsesniveau havde alle respondenter samme top 3 svar, hvilket delvist kan
være relateret til selve formuleringen af spørgsmålet, idet nogle kategorier var
”bredere” end andre. Respondenterne er først og fremmest sammen med familie,
herefter slapper de af og holder ferie og som tredje tidsforbrugskategori er at være
sammen med gamle venner. På en fast fjerdeplads, indikerer respondenterne, at de
deltager i events og arrangementer på Bornholm. Det er kun ganske få
respondenter der arbejder i en bornholmsk virksomhed.
Der er en del mindre udsving på basis af køn og alder, men der er tale
om forholdsvis små tal. Det eneste udsving er de med en mellemlang videregående
uddannelse, der i højere grad end andre uddannelsesgrupper, bruger tid på at være
sammen med gamle venner og bruger mindre tid på bare at slappe af og holde ferie.
På dette punkt kunne det efterfølgende fokusgruppe interview supplere
survey resultaterne. De unge indikerede, at der er forskellige besøgsmønstre som
gør sig gældende. En del besøg igangsættes af, at der er familiebaserede
begivenheder, som man deltager i og som er den årsag, der udløser beslutningen
om at tage til Bornholm en bestemt weekend. Men de interviewede gav udtryk for,
at de ofte i den forbindelse kontaktede deres bornholmske venner for at høre om
andre er på øen samtidig, hvorefter man sætter hinanden stævne og ses i
venskabelige lag eller deltager i et arrangement sammen. Man kan derfor overveje,
om de unges venskaber og netværk til hinanden udløser øget rejseaktivitet, idet den
enes planlagte besøg bliver den andens impuls til at overveje et besøg på Bornholm.
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AKT IVIT ET ER OG BEGIVEN H EDER PÅ BORN H OLM
Respondenterne er blevet forespurgt om hvilke typer af aktiviteter og
begivenheder de deltager i når de besøger Bornholm. Følgende graf viser den samlede
fordeling af svarene.

Bemærk, at respondenter havde mulighed for at sætte flere krydser, hvorfor
der er ikke tale om en tærte, der sammenlagt giver 100 %.
Som det fremgår af oversigtsfiguren har et stort flertal (76 %) respondenter
svaret, at de deltager i fester og andre sociale begivenheder, når de er på Bornholm. Ca.
68 % af respondenterne deltager i musik-arrangementer eller begivenheder. De øvrige
aktiviteter, er der færre end 50 % der deltager i, men sportsaktiviteter og begivenheder
ligger på en klar tredje plads. Enkelte respondenter har indikeret andre aktiviteter end i
de kategorier vi have opstillet – det drejer sig om foreningsarbejde og Folkemødet samt
Dyrskue og kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem.
Kigges der på den kønsmæssige fordeling er det fortsat kategorierne fester /
sociale begivenheder, musik og sportsaktiviteter der indgår på en top 3, hvor andelen der
svarer fester og musik er relativt højt på 75-76 % (lidt større andel mænd end kvinder),
mens andelen der deltager i sportsaktiviteter er langt mindre (33 % af kvinderne og 30 %
af mændene). For kvinderne kommer deltagelse i kunstaktiviteter ind på en 4. plads,
efterfulgt af teater og naturbaserede aktiviteter. For mændene kommer de naturbaserede
aktiviteter ind på en 4. plads, efterfulgt af først teater og til sidst kunst.
Også på tværs af aldersgrupperne er der forskelle. Mens 85 % af de unge på 25
eller under indikerede, at de deltager i fester og sociale begivenheder, gælder dette kun
for 69 % af dem over 25. Musik er som sagt den anden hyppigste aktivitet, hvor 83 % af
de unge under 25 år deltager i musikbegivenheder, og 60 % af dem over 25 år. Ca. 1/3 af
alle både over og under 25 deltager i sportsaktiviteter eller events mens de er på
Bornholm. Hvis man er under 25 deltager man på en delt fjerdeplads i kunstaktiviteter og
naturaktiviteter, og nederst kommer teater og/eller optræden, men ca. 10 %.
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For de unge mellem 26-35 år deltager 22 % i naturbaserede aktiviteter, efterfulgt af 21 % i
kunstaktiviteter og 18 % i teateraktiviteter.
Skelnes der til respondenternes uddannelsesniveau er der én interessant
afvigelse på overordnet niveau, men der er tale om en lille afvigelse. Det gælder de med
en lang videregående uddannelse, hvor en større andel har deltaget i musikbegivenheder
end i fester og sociale begivenheder. Der er dog tale om henholdsvis 63 og 60 % der
deltager i de to typer aktiviteter, så der er ikke tale om signifikante forskelle. Hos alle
uddannelsesgrupper kommer sport ind på en 3. plads.

OG H VAD ER DET SÅ FOR AKTIVIT ET ER?
Resultaterne er grafisk bearbejdede og uddybes yderligere i forbindelse med
den visualisering der kan se på de efterfølgende sider.
De mest dominerende konkrete aktiviteter introduceres her:
Sociale begivenheder og fester fylder i svarfeltet og der er en del, som
”blot” deltager i private familiefester og begivenheder. Der er også en del, som nævner, at
de er turister på Bornholm sammen med deres familie og deltager i især kulinariske og
kunstneriske/ kulturelle begivenheder og udflugter sammen. Dette spænder fra Sol over
Gudhjem og restaurantbesøg til ”den årlige familieudflugt til Joboland”.
En stor andel nævner dog især samvær med venner og gammel-elevfester.
Flere nævner, at gå i byen sammen og deltage i musikbegivenheder som en socialaktivitet
sammen med venner. Svaneke Beach Volley og Crazy Fucking julefest nævnes.
Tidsmæssigt er der tale om begivenheder som enten er styret af private datoer
(fødselsdage, jubilæer etc.) eller udendørs arrangementet om sommeren eller fester i
forbindelse med julen og andre helligdage.
Musikbegivenheder fylder meget og her er Wonderfestiwall den hyppigstnævnte musikbegivenhed. Flere nævner også deltagelse i andre ”Wonder-aktiviteter”.
Mange nævner Musizhuset, Rasch, specifikt jam og flere er frivillige i Muzikhuset. Dertil
nævner en del Hammershus Fair Trade koncerten. Enkelte skelner ikke og nævner blot
”koncerter på Hammershus”. Dertil er der en del, som nævner at de deltager i
Havnefester. Disse burde ikke umiddelbart kategoriseres under musikbegivenheder, men
da et flertal faktisk nævner Snogebæk Havnefestival kan dette måske kategoriseres som en
specifik event. Endelig bliver Gæstgiveren og Udenfor Sæsonen/ TV2 nævnt specifikt.
Sport: her nævnes især Etape Bornholm samt at spille fodbold, herunder
Copa Del Hit’en i Nexø, og at dyrke gymnastik som dominerende aktiviteter. En del
nævner dog også mere individuelle sportsformer som løb. En del nævner naturoplevelser
og aktive sportsudfoldelser sammen; løb i naturen, klatring etc. En enkelt deltager i
spejdermarch Bornholm, der både kan kategoriseres som foreningsarbejde, sport og en
naturbaseret oplevelse.
Derudover nævnes specifikke events som Sol over Gudhjem og Folkemødet.
Flere er aktive i forskellige foreninger, hvor BAGlandet, og tilflytterindsatsen nævnes
ligesom involvering i udvikling af Gudhjem og Arnager nævnes.
Resultaterne er ikke blevet analyseret set i forhold til alder, køn eller
uddannelsesniveau.
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ARRAN GØRER OG DELT AGERE
Adspurgt om respondenterne er med til at arrangere/ organisere nogle af de
aktiviteter de deltager i på Bornholm, svarede 28 % af kvinderne og 35 % af mændene ja.
Af de der er aktive er 20 % af kvinderne initiativtagere for eventen, mens det gælder for
30 % af mændene.
Fordelt på alder, ser vi, at der ikke er de store udsving, hvad gælder om man
er aktiv i gennemførelsen af arrangementet: af de unge på 25 år eller yngre er 30 % med
til at arrangere begivenheder, events og komsammen-arrangementer og 31 % af
respondenterne over 25 er aktive arrangører. Der er dog stor forskel på om man er
initiativetager eller medhjælper, afhængig af alder. Af de aktive under 25 er 39 %
initiativtagerne, mens det kun er 15 % af dem mellem 26-35 år.
De respondenter, der har svaret, at de aktivt er med til at arrangere eller
initiere events eller arrangementer på Bornholm, er blevet spurgt om i hvilket ”regi” eller
organisationsform de gør dette og hvad deres motiver er, for at engagere sig. Det skal
bemærkes, at antallet af respondenter til denne del af undersøgelsen er omkring 20-35
personer, afhængig af om analysen er baseret på køn eller alder.
Blandt kvinderne er der primært tale om organisering gennem en privat
vennegruppe, mens der blandt mændene er en ligelig fordeling mellem en kulturinstitution
(f.eks. Musikhuzet), en privat vennegruppe og en privat virksomhed. Blandt de yngste,
nævnes kulturinstitutioner som den primære organisationsform, mens gruppen af 2635årige primært nævner privat vennegruppe som organisationsform. Disse svar kan undre
lidt, da mange senere i skemaet indikerer, at de er medlem af f.eks. BAGlandet, men
forening er ikke det valg de indikerer her.
Det er også kun de aktive arrangører, vi har stillet spørgsmålet om hvad deres
bevæggrunde er, for at medvirke til eller initiere arrangementer på Bornholm. Blandt de
under 25 årige, nævnes primært for at fastholde venner, efterfulgt af for at vedligeholde
forbindelsen til Bornholm og at dyrke interesser. Blandt de over 25 nævnes først formålet
at fastholde sine kontakter til Bornholm, dernæst for at fastholde venner og på
tredjepladsen, for at understøtter personlige værdier. Der er ikke væsentlige
kønsmæssige forskelle.

FOREN IN GER OG N ET VÆRK
Samtlige respondenter er blevet bedt at oplyse om de er medlem af en
forening eller netværk, der er knyttet til Bornholm, om at identificere hvilken og om at
oplyse hvor netværket oprindeligt er knyttet til.
Flere mænd end kvinder er knyttet til foreninger eller netværk fra Bornholm,
idet 48 % af de mandlige respondenter oplyser, at de deltager i bornholmske netværk
eller foreninger, mens det tilsvarende tal for kvinderne er 36 %. Der er noget der tyder
på, at man er mere opmærksom på, at man er tilknyttet en forening eller et netværk jo
ældre man bliver, idet kun 36 % af de unge på 25 eller under indikerede de var med i en
forening eller netværk, mens 43% af de 26-35 årige indikerede, at de er med i et netværk
eller en forening.
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Herefter blev respondenterne bedt om at indikere hvilken forening eller
netværk de deltager i. Respondenter kunne vælge mellem at krydse af faste kategorier
og/eller supplere med yderligere oplysninger. De kunne vælge imellem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BAGlandet
Anden forening for eksilbornholmere, hvilken?
Vennegruppe, hvor de fleste stammer fra Bornholm
Facebookgruppe, hvilken?
Forening på Bornholm, hvilken?
Andet

Et flertal af respondenterne er medlem af BAGlandet. Organiseringsgraden
afhænger af alder, køn og uddannelsesniveau. Mens 56 % af de unge på 25 og under er
medlem af BAGlandet, gælder det for hele 71 % af respondenterne over 25 år. Og mens
61 % af kvinder er medlem af BAGlandet, gælder det for 72 % af mændene. Blandt
respondenterne med en gymnasial uddannelse som højest gennemførte uddannelse er
flere medlemmer af venskabs- og andre netværk, end af BAGlandet, mens et flertal af de
med en mellemlang og en videregående uddannelse er medlemmer af BAGlandet. For
begge køn, aldersgrupper og uddannelsesniveauer gælder, at Top 3 listen består af
BAGlandet, vennegrupper og facebook.
For de, som svarede, at de er medlemmer af andre foreninger for
eksilbornholmere end BAGlandet, svarer de fleste gymnastik og specifikt
gymnastikforeningen Hjemve (kvinder), samt fodbold, hvor Bornholmerholdet nævnes
specifikt (primært mænd). Dertil svarede folk Wonderfestiwallforeningen samt Viking
Atletik og TIF (Tejn Idrætsforening, formentlig).
Hvad angår facebook grupper nævner kvinderne følgende:
Bornholms Gymnasium, klasser fra forskellige folkeskoler, madklub,
oplevelernes ø, Sol over Gudhjem, Slettegårdens skibakke, Den bornholmske mafia,
Wonderfestiwall, Hjemve, Bornholmere i Odense.
Mændene nævner mange af de samme, men også facebookgrupper for gamle
handelsskoleelever, fodboldvenner, debatforum Bornholm, Bornholmerholdet og
Bornholm.
For både mænd og kvinder er de hyppigst nævnte grupper deres
gymnasieklassevenner og klassekammerater fra folkeskolen.

H VOR ST AMMER VEN SKABS- OG N ET VÆRKSGRU PPERN E FRA?
Næsten samtlige der svarede på dette spørgsmål svarede Bornholms
Gymnasium. En del supplerede med netværk fra deres tid i folkeskolen eller på
privatskoler eller i enkelte byer, men langt, langt de fleste nævnte gymnasiet.
Dette gør det meget tydeligt, at Bornholms Gymnasium er en væsentlig
kulturinstitution, der bærer et stort ansvar for dannelse af de tilknytningsbånd og
venskabsnetværk, der danner basis for de unge når de flytter fra Bornholm og yder støtte
til at finde bolig, et studiejob og nogle at være sammen med i forbindelse med at flytte
hjemmefra. Disse netværk fungerer mange år fremover og danner også udgangspunkt for
samvær på Bornholm, når man besøger øen senere i livet.
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En interviewrespondent gav udtryk for, at den bornholmske vennegruppe i
København var det faste holdepunkt i tilværelsen når man flytter og at man gennem denne
gruppe fortsat orienterer sig mod Bornholm og fastholder sine opfattelse af sig selv og
identitet som Bornholmer.
Andre input fra fokusgruppeinterviews:
Der opstod en snak om hvor de unge bor, når de er på Bornholm. Langt de
fleste bor hos deres forældre, men som tiden går og de eventuelt får børn, kan dette
være problematisk både af pladsmæssige hensyn og af hensyn til familielivet som sådan.
Man ønsker ikke nødvendigvis at fortsætte med sin rolle som barn, når man er blevet
voksen. Nogle vælger at rejse incognito til øen og tilbringe tid sammen med venner, uden
at deres forældre ved de er på øen, andre har lejet egne sommerhuse og en enkelt har
købt sit eget sommerhus, da tilknytningen til Bornholm er stor, og man ønsker at have sin
egen base for andre aktiviteter end de familiebaserede.
Endelig har survey og de efterfølgende interviews samt andre ”løse” snakke
med unge fraflyttede bornholmere ført til udsagn fra de unge om, at det er befriende, at
projekt Nordisk Demografi netop IKKE har en diskurs, der er baseret på tilbageflytningsstrategier. En del unge føler sig presset til at tage stilling til, om de tror de vil flytte hjem
igen. Der er ingen af de interviewede, der ønsker at flytte til Bornholm, men det ændrer
ikke på deres loyalitet og engagement i øen og dens udviklingsbane. En del er frustreret
over øens negative økonomiske og demografiske udvikling og har megen energi og gode
råd til, hvilke indsatser, man bør igangsætte på øen.

ST ATU S MEDIO SEPTEMBER 2013: H VORDAN ER FRAFLYT T EDE UN GE
EN RESSOU RCE FOR BORN H OLM?
På basis af ovenstående resultater samt intern brainstorming, inklusiv ideer fra
Vesterålen og Island, er CRT nået til følgende forslag til hvordan fraflyttede unge
(potentielt og faktisk) bidrager som ressourcepersoner på Bornholm:


Verdens mest loyale turister

Fraflyttede unge er knyttet til øen gennem familie, venner og fortid og rejser
derfor løbende til Bornholm. Selvom en del overnatter hos forældre, anden familie og
venner, og dermed ikke genererer økonomisk forbrug på overnatning, sker der forbrug i
forbindelse med andre aktiviteter, som både giver direkte og indirekte økonomiske
effekter. Denne særlige turistgruppe vender tilbage år efter år, kæmper sig gennem
Østersøens bølgegang og snemasserne for at komme ”hjem” til jul, nogle investerer i
sommerhuse, andre initierer aktiviteter på øen og sætter hinanden stævne i forbindelse
med koncerter og andre kulturbegivenheder. Denne særlige ”turist-gruppe” er langt mere
end turister, og bør ikke på simplificeret maner betegnes potentiale tilbageflyttere. Der
savnes et passende udtryk for denne globaliserede verdens mest loyale turister.
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Fornyer Bornholms kultur og brand

En del af de aktiviteter, som fraflyttede unge deltager i på Bornholm knytter sig
til familierelationer og nogle har en karakter af nostalgi. Samtidig påvirker de unge
fraflyttede hvad Bornholm er for et sted. De påvirker også udbuddet af aktiviteter der er
på øen gennem deres deltagelse i lokale aktiviteter i det offentlige rum. Man kunne kalde
det ”Wonder-effekten”.
Bornholm er blevet forynget og fornyet gennem events som Wonderfestiwall,
Svaneke Beach Volley og Vang Pier Party. Pludselig kan man som bornholmer (eller turist
på Bornholm) opleve et meget stort antal unge mennesker i det offentlige rum. Det er
ikke et hverdagssyn på øen. Dertil er selve det kulturelle og sociale udtryk de unge
repræsenterer noget urbant og anderledes end den gængse Far-til-Fire forestilling om
Bornholm. Kombineret med det urbane udtryk som fremstilles gennem øens kulinariske
ny-fortolkning og andre kulturelle udviklinger, er Bornholms brand ved at blive
genfortolket. Det er væsentligt, at der ikke er tale om en generaliseret markedsbaseret
turiststrategi, men en reel udvikling af den mangfoldighed af kulturelle udtryk, som
udspiller sig og levendegøres på øen.


Ambassadører for Bornholm

De unge fraflyttede er synlige bornholmere de steder hvor de bor. De giver
udtryk for, at de især i starten af deres liv væk fra Bornholm, lever i enklaver, hvor de
hjælper hinanden med at finde boliger, studiejobs etc. Flere giver udtryk for, at det er
positivt at komme fra Bornholm, når man søger job eller bolig. De fraflyttede unge tager
ikke-bornholmske venner med til Bornholm, de omtaler bornholmske produkter, især
fødevarer og fortæller generelt om øen blandt professionelle og private netværk udenfor
øen. Gruppen af fraflyttede unge fungerer i dag og kan potentielt fremover fungere som
ambassadører for øen og kan, såfremt man påtænker denne målgruppe ind i forskellige
formidlingsstrategier, aktivere et bredt netværk af steds-loyale ambassadører.


Mobil videnskapital

En del unge gav udtryk for, at deres loyalitet ligger på Bornholm og de vil
gerne være med til at skabe udvikling og forandring på Bornholm. Mange har videregående
uddannelser og har viden om en lang række emner. De vil gerne inddrages i afklarings- og
beslutningsprocesser på Bornholm. På samme måde som eksempelvis Jane Wichmann og
Lars Nørby Johansen, der begge har tilknytning til Bornholm, bidrager med særlig viden og
netværk i Bornholms Vækstforum, således kan et antal fraflyttede unge, deltage på
forskellig vis og i forskellige fora indenfor områder der interesserer dem.
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VISUALISERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS RESULTATER
Udgangspunkt for den grafiske fremstilling af de aktiviteter som de unge
engagerer sig i på Bornholm, er dels at se på hvilke arrangementstyper de unge deltager i,
og dernæst hvilken form for engagement de unge bidrager med som ressource.
Figuren nedenfor illustrerer en opdeling i seks kategorier, som er resultatet af
spørgeskemaundersøgelsens meget faktuelle besvarelser af hvilke konkrete aktiviteter
som de unge deltager i på Bornholm.

Ud over at kategoriserer de seks aktivitetstyper har vi opdelt de unge i
følgende kategorier, for at kunne illustrere de forskellige engagementstyper og former.

Enkeltperson:


Den fraflyttede der alene og aktivt bidrager som initiativtager eller
medarrangør af aktiviteter på Bornholm.



Den fraflyttede der alene og aktivt bidrager som initiativtager eller
medarrangør af aktiviteter med afsæt i Bornholm, men som finder sted
udenfor øen – i praksis det der betegnes som ’ovre’.
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Gruppe:


De fraflyttede der i grupper aktivt bidrager som initiativtagere eller
medarrangører af aktiviteter på Bornholm.



De fraflyttede der som gruppe bidrager som initiativtagere eller
medarrangører af aktiviteter med afsæt i Bornholm, men som finder
sted udenfor øen – i praksis det der betegnes som ’ovre’.

Dette illustreres i den grafiske fremstilling som vist i nedenstående figur.
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Endelig er de unge som sagt en del af aktiviteter som allerede eksisterer på Bornholm.
Det gælder lige fra det at bibeholde sin tandlæge og sin frisør, som det at tilrettelægge
besøgene på Bornholm, så det passer med havnefester, musikarrangementer eller
sportsaktiviteter som man enten enkeltvis eller som gruppe vælger at være en del af.

Enkeltpersoner og grupper:


Den fraflyttede der deltager i aktiviteter som finder sted på Bornholm.



De fraflyttede der i grupper deltager i aktiviteter som finder sted på
Bornholm.

Dette illustreres i figuren på følgende måde:
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I den endelige grafiske fremstilling udregnes mængden af aktiviteter på
Bornholm i forhold til de enkelte kategorier. Disse data indlejres i et årshjul,
der således viser hvilke måneder, der har flest aktiviteter og samtidig hvilke
kategorier disse aktiviteter repræsenterer.
Figuren ser derefter i enkeltdele ud som illustreret til venstre.
På de følgende sider vises metoden step by step.

AFSLU T T EN DE KOMMEN T ARER TIL FIGUREN
Det er vigtigt at påpege at den visuelle illustration, som præsenteres på de
følgende sider, i højere grad er en metode / en model til at illustrere de unge
som en aktivt bidragende ressource på Bornholm, og ikke en fuldstændig
faktuel optælling af samtlige aktiviteter parret med samtlige unge fraflyttede
bornholmere i aldersgruppen 20-35 år.
Metoden kan imidlertid lægges ned over et hvilket som helst yderområder
og er således ikke bundet op geografisk i forhold til visualiseringen.
Det er ligeledes vigtigt at påpege, at en gentagelse af
spørgeskemaundersøgelsen med udgangspunkt i den nyerhvervede viden,
kategorisering og metode til grafisk fremstilling, vil kunne gøre den visuelle
formidling endnu mere retvisende og målbar.
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PRÆSENTATION PÅ WORKSHOP
BORNHOLM 18. SEPTEMBER 2013
























Susanne Manly, partner i Herrmann International Denmark
Jane Hamilton, selvstændig grafisk designer Hamilton Workshop
Erik Bugge, prosjektansvarlig internasjonalt kultursamarbeid, Vesterålen Regionråd
Vibeke Suhr, daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen
Signý Ormarsdóttir, kulturkoordinator, Østisland
Elfa Hlín Péturdóttir, kulturkoordinator, Østisland
Lene Rømer, projektleder og koordinator CRT
Kristian Pihl, analysekonsulent, BRK
Louise Krogsriis, kulturkoordinator, BRK
Karin Topsø Larsen, Ph. D. studerende, AAU
Sarah Hamilton, studerende ved Central Saint Martins College of Arts & Design,
London
Louise Kiel, tilflytterguide, BRK
Jeppe Høst, Post Doc, KU, bestyrelsesmedlem fra foreningen Baglandet
Sarah Jensen, studerende ved Roskilde Universitet
Mai Ørsted, centerleder Grønbechs Gård
Andreas Ipsen, selvstændig og kandidat til kommunalvalget 2013
Erik Lund Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem BRK
Michael Berg Larsen, journalist Businesscenter Bornholm
Rie Nissen, projektkoordinator BRK
Eva Maria Brandt Torgersen, selvstændig og rep. for projekt SoL - Sundhed og
Lokalsamfund
Rikke Broegaard, Landdistriktscoach LAG Bornholm
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BESKRIVELSE AF UDVALGTE
AKTIVITETER PÅ BORNHOLM
Spørgeskemaundersøgelsen viser at der er nogle særlige kulturelle aktiviteter
som skiller sig markant ud, når man spørger de unge hvilke motiver de har for at besøge
Bornholm. Disse aktiviteter er for en dels vedkommende udviklet og arrangeret af
fraflyttede unge, og fungerer som sammenhængskraft både i den periode hvor de finder
sted på Bornholm, men også i den lange planlægnings- og forberedelsesfase, hvor
arbejdsfællesskabet og netværket udvikles og anvendes udenfor øen, primært i
København.
Vi har valgt her at give disse aktiviteter en yderligere beskrivelse illustreret af
billeder, der gerne skulle vidne om den overvældende betydning som aktiviteterne og
events har for Bornholm, både for de fastboende, de fraflyttede og de tilrejsende turister.

WONDERFESTIWALL
Wonderfestiwall er tredages musikfestival med fokus på både etableret og
eksperimenterende pop og rockmusik og med en unik placering ved slotsruinen
Hammershus. Wonderfestiwall er hverken i form eller struktur komparativ med noget
andet oplevelsestilbud på Bornholm, den er unik, idet ingen andre har forsøgt at etablere
et lignende arrangement, med udspring i arrangørernes eget behov for god musik og
hyggeligt samvær. Samtidig er eventen et godt eksempel på, hvordan et personbåret
netværk kan fungere som en afgørende faktor, når man ønsker at iscenesætte en aktivitet
i et yderområde.

Den første Wonderfestiwall i 2008 blev skabt af otte unge mænd i alderen 2029 år, alle med bornholmske rødder, og enige om at gøre noget ved manglen på
ungdomskultur på Bornholm. De dannede foreningen; Den Kulturelle Uafhængighedshær,
med det erklærede mål at danne et kulturelt miljø på Bornholm på de unges præmisser,
gerne udenfor turisternes højsæson. I løbet af festivalens levetid har den udviklet sig fra
en udvidet gymnasiefest, som de selv udtrykker det, til henholdsvis 400 gæster i 2008,
1.000 betalende gæster i 2009 til 1.500 betalende gæster i 2010 og så videre til 3.500
gæster, 700 frivillige og 38 bands i 2013. Gæsterne er fortrinsvis unge under uddannelse, i
alderen 15 – 25 år, heraf kommer 47 % fra andre steder end Bornholm.
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Festivalen er grundstenen i foreningens arbejde, og målet er at sætte
Bornholm på de unges musiske landkort, som flere musikfestivaler allerede har gjort for
mindre lokalsamfund. Dele af festivalens overskud går dels til velgørenhed på Bornholm,
hovedsagligt til ungdommen og ungdomskulturen, derudover går en vis procentdel til
næste års festival.
Foreningen arrangerer samtidig både ’Vang Pier Beach Party’, ’Studenterugen’
og en række vintermusikarrangementer under navnet Wall of Wonders. Initiativet er
startet for at skabe oplevelsestilbud på Bornholm året rundt, og ud fra en vision om at
arrangementerne flyttes rundt på hele øen, så musikken kan opleves i nye og alternative
rammer. Initiativet skal ses som et alternativ til den i forvejen eksisterende musikkultur.

BORNSHORTS INTERNATI ONALE
FILMFESTIVAL
Bornshorts Internationale
Filmfestival er en kortfilmfestival som
foregår over tre dage og blev afviklet
for 6. gang i september 2013.
Filmfestivalens formål er at bane vejen for filminstruktører og producere, som er på vej
frem, for at hjælpe dem videre i deres karriere. Bornshorts er dermed på forkant med
fremtidens filminstruktører, idet kortfilm er mediet, hvor unge talenter prøver kræfterne
af, før de kaster sig ud i deres første spillefilm.
Programmet består af kreative og innovative film, som afprøver og udfordrer
grænserne for hvordan en historie kan fortælles og sætter ofte aktuelle emner og
dilemmaer på spidsen. Der bliver vist film i kategorierne kort fiktion, animation,
musikvideo, fashion film og som noget nyt student film, som henvender sig til filmskoler
og medieuddannelser. Filmene bliver bedømt af en international jury, håndplukket mellem
producere og filminstruktører. Festivalen inviterer også erfarne filminstruktører som
sammen med juryen kan være med til at inspirere og dele ud af deres erfaring via Q&A og
masterclasses.
Begivenheden henvender sig både til filmbranchen – især den nye generation af
filmfolk - og til et publikum, som har smag for kreativ historiefortælling, hvor ideen driver
filmsproget.
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Festivalen finder sted i
biografen Scala Gudhjem. Foreningen
bag biografen er arrangører af
Bornshorts Internationale Filmfestival,
sammen med initiativtager Flemming
Jetmar, opvokset på Bornholm, nu
bosiddende i London, hvor han
arbejder som filmfotograf samt
bornholmeren og tilbageflytteren Lene
Koefoed, som har en bred erfaring,
som bl.a. filmfestivalkoordinator af
Balticum Film- og TV festival.
Festivalen drives udelukkende af
frivillige kræfter.

SVANEKE BEACHVOLLEY
Svaneke Beachvolley blev startet af Maria & Malene i 1997.
De beskriver sig selv som den heldige generation, der havde et helt særligt sammenhold,
da de alle boede i Svaneke. Svaneke Beachvolley udsprang af et ønske om at bevare dette
enestående sammenhold.
Igennem tiden har kernen af det oprindelige beachvolley-folk forgrenet sig, og
kærester, ferievenner og en håndfuld af den efterfølgende generation er kommet til. Og
derfor har gruppen bag valgt at slå streg i sandet for at bevare den oprindelige idé. For
Svaneke Beachvolley er ikke bare en stor sjov fest, det er et samlingspunkt for de unge
der er rundet af den samme generation.
Den eksklusivitet som præger arrangementet udtrykkes således i forenings
maniFEST: ’Så københavnersnuder og ukendte nudister og turister, I må pænt se på. Vi vil
egentlig gerne have plads til alle byens børn, men så vil Svaneke Beachvolley ikke kunne ændre
sig i takt med vores alder. Vi vil i stedet opfordre de unge til at starte egne traditioner, vi kan
varmt anbefale det.

Hver år i juli samles derfor op til 100 fraflyttede unge på Svaneke Torv og viser
hvorledes årets tema såsom: Woodstock, Maskarade, Hot badedyr eller f.eks Dig selv
om 20 år, er fortolket på mest kreativ måde, og dyster om den store vandrepokal, der
efterfølgende uddeles ved Svaneke fyr, hvor strandbaren danner ramme om volleyballturnering og gensynsfest.
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KOKKEKONKURRENCE
SOL OVER GUDHJEM
I 2009 startede Mikkel og Mads Marschall en kokkekonkurence på Gudhjem Havn på
Bornholm med deltagelse af en række af Danmarks bedste kokke. Et stjernespækket
dommerpanel af køkkenchefer fra nogle af landets ypperste restauranter sad allerede
fra det første år i dommerpanelet. Alt dette for at skabe mere fokus på lokale råvarer.
De to bornholmskfødte drenge har med deres engagement fået konkurrencen til at
gro år for år og kokkekonkurrencen er nu en årlig begivenhed på Bornholm hver
sommer i juni måned.
Interessen fra tilskuere, lokalsamfund, producenter og sponsorere er med årene blot
blevet større og større og dertil er fulgt stigende mediebevågenhed med
tilstedeværelsen af journalister fra danske dagblade og madmagasiner. Yderligere har
hele arrangementet siden starten været transmitteret direkte af TV2 Bornholm.
Mikkel har en fortid fra en lang række gourmet restauranter med stjerner i Guide
Michelin og sammen med sin bror, Mads, som er uddannet i sports management og et
stort team af frivillige bornholmere og venner, har de skabt det, som i dag kendes
som Danmarks største kokkekonkurrence.

BORNHOLMS KULTURUGE
En af de tilbagevenden begivenheder på det
kulturelle kort, som de unge fraflyttede nævner som
begrundelse for at besøge Bornholm og engagere sig i
aktiviteten, er Bornholms Kulturuge. Kulturugen blev
etableret i 2001 og finder sted hvert år i september,
med oplevelser for såvel unge som ældre indenfor
musik, teater, film, poesi og kunsthåndværk. Foreningen
bag kulturugen har til formål at gennemføre kulturugen
udenfor den turistmæssige højsæson som et bidrag til at
udvide turistsæsonen. Kulturugen råder over økonomiske puljemidler, hvor både
etablerede kulturinstitutioner og de mange bornholmske foreninger har mulighed for at
søge til deres ideer og aktiviteter, hvilket har været med til at inddrage bornholmerne og
give en følelse af medejerskab. Foreningernes frivillige er med til at gennemføre
arrangementerne. Kulturugen har en deltidsansat koordinator.
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SNOGEBÆK HAVNEFEST
En anden væsentlig aktivitet som de unge peger på, er den tilbagevendende
begivenhed Snogebæk Havnefest, som i 2013 bliver afviklet for 41. gang. Snogebæk
havnefest hører til en af de mest populære sommerfester på Bornholm. 600 frivillige
arbejder på festivalen, som varer i 4 dage, og overskuddet går til idrætsarbejdet i den
lokale idrætsforening.

ETAPE BORNHOLM
Ud over de mange kulturelle aktiviteter
viser spørgeskemaundersøgelsen at sport og natur
er væsentlige bevæggrunde, og her er den vel nok
største event Etape Bornholm. Løbet er opbygget
som en Marathon-distance fordelt over et 5-dages
etapeløb, og placeret i de forskellige terræner;
klipper, strand, skov, by som Bornholm råder over.
Løbet aktiverer mere end 2000 deltagere, og for at
koordinere dette arbejder 8 frivillige i
etapeudvalget hele året, derudover anvender ca. 25
frivillige hver 10 timer ugentligt i ugerne op til
løbet, og endelig engageres der i de fem dage løbet
varer ca. 175 frivillige hver dag.
Samlet set estimeres løbet at omsætte for omkring
10 mio. kr. i perioden i form af overnatninger og
dagsforbrug til deltagere og medfølgere.
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PROJEKT-PARTNERMØDE
19. SEPTEMBER 2013  SVANEKE  BORNHOLM

DELT AGERE:
 Østisland: Elfa H lín Péturdóttir, Signý Ormarsdóttir
 Vesterålen, Norge: Erik Bugge, Vibeke Suhr
 Bornholms Regionskommune: Kristian Pihl, Louise Krogsriis
 LAG-Bornholm: Rikke Broegaard
 Københavns Universitet: Jeppe H øst
 Procespartner, Herman International: Susanne Manly
 Center for Regional- og Turismeforskning:
Lene Feldthus Andersen, Lene Rømer

BRAIN ST ORM
Dette notat er resultatet af den idérække og den brainstorm som fandt sted på
projektpartnermødet i september 2013. Notatet er skrevet igennem så det giver
mening for de personer, der deltog på mødet. Det er vigtigt at slå fast, at det ikke
er et evaluerende møde der fandt sted, men et idéudviklende partnerskabsmøde,
der havde til formål at afdække mulighederne, potentialet og viljen til fortsat
projektudvikling og –samarbejde, og derfor også havde fokus på potentielle
projektfinancieringskilder.
T AN KER OG IDEER VAR FØLGEN DE:
Vi skal fortsat satse på og arbejde i et relationsparadigme, det blev
bekræftet både på den kreative workshop og de efterfølgende besøg på
Grønbechs Gård, Businesscenter Bornholm og på mødet i Bornholms
Regionskommune. Det står samtidig klart at der er et konkret behov for at
italesætte ressourcer og relationer ud fra en ny agenda.
Samtidig viser både survey og de efterfølgende debatter, at der er behov
for en distancering væk fra tilbageflytning og tilflytning hen mod visionen om
hvordan samfundet ser ud og hvordan vi gerne vil se det. Det betyder blandt
andet at vi må tage kulturen og det kreative miljø omkring kulturen alvorligt som
en faktisk ressource. På samme måde som man har gjort i Norge, hvor man har
vist, at der kan udvikles meget for små midler, hvis man har vilje og
handlingskompetencer og ’bare gør det’. I Norge har man ’vredet/drejet
perspektivet’ fra tilbageflytning til ’bare kom’. Det kan vi lære af på Bornholm,
samtidig med at vi lader tænkningen dække alle unge, og ikke kun adresserer de
unge, der har etableret sig indenfor kunst og kulturområdet, sådan som
’Tilbagestrømsprojektet’ hidtil har gjort. Derfor anbefaler Erik Bugge også at et
fremtidigt udviklingsprojekt på Bornholm knyttes op mod ’Lev Vesterålenprojektet’, som Marianne Hansen er projektleder for.
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Ligeledes er det også vigtigt fremadrettet at kommunikere
undersøgelsens resultater med fokus på en ny tænkemåde. Det gælder både den
generelle projektkommunikation, men også de anbefalinger som workshoppen
mundede ud i og som kan kategoriseres ud fra de fire ressourcetyper, som vi har
afdækket at de unge repræsenterer.
Den videnserfaring der foreligger fra Island viser betydningen af den
kreative tænkning, der kommer fra kunstnere + innovation skaber vækst. Derfor
opstod forslaget om at linket mellem ressourcetænkning, kreativ tænkning og
synergi med erhvervslivet kan undersøges og evalueres i henholdsvis Vesterålen
og Island. Dette forslag suppleredes med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien og
spørgsmålet om hvordan man ser den ud fra forskellige vinkler, og hvad det er der
gør, at man får udvikling?
Desuden resulterede studiebesøget på Grønbechs Gård i ideen om et
kunstnerisk samarbejde mellem Grønbechs Gård og kunstnere i Island og
Vesterålen omkring udvikling af modeshow, koncerter etc. CRT´s rolle vil i den
forbindelse kunne være at analysere de netværk og de vidensdynamikker, dette
samarbejde resulterer i og udspringer af. Finansiering af en sådan undersøgelse vil
være relevant at afdække gennem Kulturkontakt Nord.
Derudover vil vi gerne sammen gå videre med et projekt, der sikre at
den metode til kortlægning af unge som ressource, som projektet har affødt på
Bornholm videndeles med og afprøves på Island og i Vesterålen. For Island og
Vesterålen er der en klar forskningsagenda.
Det er dog vigtigt at det fortsatte samarbejde skal forankres i BRK,
hvilket vi dog alle er fortrøstningsfulde overfor, baseret på invitationen fra
kommunalbestyrelsesmedlem Erik Lund Hansen, der på workshoppen inviterede
projektgruppen til at give en præsentation på en temadag i kommunalbestyrelsen.
Projektet med at se unge fraflyttede som en ressource er ikke blot en
isoleret ny måde at tænke på, men en del af en sammenhængende tænkemåde.
Derfor er det vigtigt at understrege, at det fortsatte samarbejde fint kan starte
som et projekt, men det er vigtigt at holde fast i at målet er en diskursændring en ny tænkemåde. På Bornholm bør det undersøges om Vækstforum kan være en
alternativ finansieringskilde.
En måde at bevidst- og tydeliggøre værdien af bornholmske
’Tilbagestrømmere’, kan ex være gennem udregning af værdien af de omtalte
projekter: ’Wonderfestiwall’, ’Vang Beach Party’, ’Sol over Gudhjem’, ’Bornshorts’
etc. I den forbindelse er det godt at have fokus på at LAG i den kommende
programperiode arbejder med tilflytning som et af de prioriterede
indsatsområder. I den forbindelse minder Erik Bugge om, at der findes
rejsesubsidier til unge Tilbagestrømmere på både Island og i Vesterålen.
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Samtidig mindes vi om at ’Kanten er den Nye Midte’. Det er godt at
holde sig for øje, når man arbejder med unge i yderområder.
En anden idè er at udarbejde et værdiregnskab i forhold til det gode liv,
både økonomisk og socialt. Og så er det vigtigt at huske at
aktionsforskningsmetoden er det vigtige her. Der er hele tiden bolde i luften, og
det handler om at finde den rigtige kobling mellem forskningsinstitutioner og
handlingsorienterede institutioner.
Meldingen fra Norge er at de gerne tager ansvaret for et EU-projekt i
fremtiden og i den forbindelse er vigtigt i forhold til at iværksætte et større EUprojektsamarbejde, at der findes et samarbejde mellem forskningscenter,
foreninger og kommunerne i alle tre lande som samarbejdspartnere.
Relationsopbygning og kommunikation er i den forbindelse konkrete handlinger og
hele ’Tilbagestrømsideen’ skal det være den bærende.

KON KLU SION
Vi skal se på ressourcetænkningen som investeringer på både en kort
bane, en mellem og en lang bane. Og vi skal spørge os selv hvad der er nedslagene
på de tre baner. Man skal ikke anlægge en forlæns-tænkning og bare hoppe fra tue
til tue. I stedet skal vi se på hvilken frekvens og hvilken rytme og bevægelse, der er
til stede. Dette er endnu ikke kortlagt. En metode til at kortlægge og italesætte
denne rytme eller bevægelse kunne være ved at foretage en måling af den totale
ressource, der er tilgængelige på Bornholm, ved at se på den strømning og de
berøringsflader de unge har. Dette vil være en ny værdimåling, som kunne
rummes i overskriften: ’Unge som ressource. Ikke bare de fraflyttede, men alle de
tilstedeværende. På den måde vil der kunne arbejdes med relationsdimensioner,
således at hvis man kan finde ind i kernen og blive klar på den, så er det muligt at
folde ideen ud.
Konkluderende kan vi sige at der, på baggrund af partnerskabsmødet, udmønter
sig to konkret temaer, med afsæt i hvad det er, som vi gerne vil have mere viden
om:


Unge som ressourcer – hvilke værdier, netværk, vidensdynamikker



Hvad er det så der kommer ud af ressourcerne – resultaterne som de
unge genererer

Vi arbejder videre ud fra disse to vinkler og afsøger relevante fonde.
Nedenstående er derfor en oversigt over de fonde og finansieringskilder der kan
være relevant at undersøge nærmere med henblik på et fortsat projektsamarbejde
mellem ØstiIsland, Vesterålen og Bornholm.
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FUN DIN G/MIDLER:












www.Nora.fo – nordisk Atlantsamarbejde
Nordisk Ministerråds Demografiprogram – ansøgningsfrist februar 2014
Vækstforums kulturpulje
Signy har kulturprojektmidler knyttet til professionelle kunstnere og
opbygning af jobs.
EU-midler bevågenhed
Kulturkontakt Nord – KKN http://www.kulturkontaktnord.org
Der findes et EU kulturstøtteprogram – kontakten er gennem
kulturstyrelsen.
Veluxfonden har under den almene del følgende strategiske
indsatsområde: "Mennesker på samfundets kant - mennesker på kant med
samfundet" http://veluxfonden.dk
Mærskfonden støtter specifikt nordiske projekter.
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AN DRE FIN AN SIERIN GSKILDER
N ORGE

N ordland fylkeskommune
 www.nfk.no/artikkel.aspx?AId=470&MId1=139

Diverse støtteordninger i Nordland fylkeskommune
Generelt for hele N orge
 www.forskningsradet.no/no/Sok_om_midler/1173268235931

(Det norske forskningsråd) - Støtte til forskning og udvikling og innovation
 www.innovasjonnorge.no/default.aspx

Innovasjon Norge

ISLAN D
Kultur- og undervisningsministeriet
 www.menntamalaraduneyti.is/sjodir-og-eydublod/
Det islandske kultur- og undervisningsministerium har bl.a. følgende fonde:
 Æskulýðssjóður (Ungdom) - Støtte til bl.a. ungdomsprojekter

Innovationscentret
 www.nmi.is/impra/styrkir-og-studningsverkefni/
Det islandske Innovationscenter har bl.a. følgende støtteordninger:
 Átak til atvinnusköpunar - Støtte til små projekter, SME og innovation
 Skrefi framar -Støtte til rådgivning for innovation eller omstilling

Statsministeriet


www.forsaetisraduneyti.is/sjodir/

Forskningscenteret


www.rannis.is/sjodir/ har følgende fonde:

 Rannsóknasjóður - Forskningsfond
 Fyrirtækja- og stofnanastyrkir - Støtte til samarbejde mellem erhvervslivet, universiteter

og offentlige instutitioner
N ATA
 www.northatlanticislands.com - Støtte til projekter og produktudvikling inden for

turismesektoren gennem NATA(North Atlantic Tourism Association)
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FÆRØERN E

Forskningsrådet
 www.gransking.fo (Granskingarráðið) - Støtte til forskning og udvikling og innovation

Fonden til Erhvervsfremme
 www.vfg.fo (Vinnuframagrunnurin) - Støtte til erhvervsfremme, f.eks. produktudvikling,

turisme, innovation og deltagelse på messer
Indenrigsministeriet (Innlendismálaráðið)
 www.imr.fo - Indenrigsministerier har bla. disse støttemuligheder:
 Støtte til de små og afsidesliggende øer. Støtten gives til at fremme udviklingen i

lokalsamfundene
 Støtte til alternative energiprojekter
Færøernes U niversitet
 www.setur.fo/fo/setrid/um_setrid/fyrisiting/(Fróðskaparsetur Føroya) - Støtte til diverse

formål gennem fire fonde, som administreres af universitetet
T órshavn kommune
 www.torshavn.fo/Default.aspx?pageid=204(Grunnurin Tórshavn-Nuuk-Reykjavík) -Støtte til

samarbejde mellem Tórshavn, Nuuk og Reykjavík
EIK
 www.eik.fo (EIK vísindagrunnurin, EIK-bankens videnskabsfond) - Støttetil forskning og

forskingsrelaterede aktiviteter
N ATA
 www.northatlanticislands.com - Støtte til projekter og produktudvikling inden for

turismesektoren gennem NATA(North Atlantic Tourism Association)
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UNGE FRAFLYTTERE
DERES HJEMEGN

PUSTER

NYT

LIV

I

Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for
deres hjemegn. Nyt projekt forsøger at se på de fraflyttede unge som en ressource fremfor et
dræn. Dén tilgang har en overraskende gevinst.
Af Bine Madsen
Dagbladenes Bureau, september 2013

Sarah Marie Jensen har altid vidst, at hun på et tidspunkt var nødt til at forlade
sin fødeø Bornholm for at videreuddanne sig. Det er ganske enkelt et livsvilkår, der
følger med det at vokse op i et af landets yderområder. Manglen på muligheder skubber
effektivt de unge ud af reden eller som den 21-årige RUC-studerende selv siger:
- Når man er færdig med gymnasiet, er det som om, hele ens omgangskreds
forlader øen, og jeg har også altid selv glædet mig til at komme ud og få nye erfaringer.
Men det er ikke ensbetydende med, at Bornholm ikke stadig betyder noget for mig.
Tværtimod.
Sarah Marie Jensen kunne med sit Bornholmer-exit sidste år været blevet en
del af en udvikling, der udfordrer livet mange steder udenfor de store byer. For når de
unge flytter fra yderområderne, bliver der færre til at holde udviklingen i gang. Færre
kræfter skaber færre muligheder og gør områderne endnu mindre attraktive.
Men et nyt projekt på Bornholm ser ud til at være med til at sørge for, at unge
som Sarah Marie Jensen bliver ved med at være en ressource for solskinsøen, selvom de
ikke længere bor der.
Med inspiration fra særligt Norge, men også fra Island, forsøger Center for
Regional- og Turismeforskning med projektet at ændre opfattelsen af de unge fraflyttere.
I stedet for at tænke på dem som nogle, der sender befolkningsudviklingen i den
forkerte retning og som død og pine skal lokkes tilbage, så er målet i stedet at få de
unge til at dele deres talenter og erfaringer med hjemegnen uden nødvendigvis at flytte
hjem.

SKABER REEL VÆRDI
Projektet hedder ”Mit hjem er, hvor mit hjerte er” og har projektleder på
Center for Regional- og Turismeforskning, Lene Rømer, i spidsen.
- Det er ikke nødvendigvis særligt effektivt at tvinge en tilbageflytningsstrategi
ned over de unge. Hvis man hæfter en elastik i ryggen på de unge, vil de instinktivt få lyst
til at klippe den over. Men i Norge har de til gengæld gode erfaringer med at opsøge de
unge, der er rejst ud og anerkende dét, de har lært, samtidig med at man giver dem
mulighed for i kortere eller længere periode at komme hjem og dele det med
hjemegnen, siger hun.
Det er her, unge som Sarah Marie Jensen kommer ind i billedet. For selvom
hun ikke længere bor på Bornholm, er hun stadig med til at arrangere festivalen
”Wonderfestiwall”, der finder sted på fødeøen hvert år i august. Andre fraflyttede unge
byder ind med kræfter, talent og erfaring til arrangementer som strandfesten ’Vang Pier
Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’
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og filmfestivalen ’Bornshorts’ og i en helt ny survey foretaget blandt disse unge, viser det
sig, at nok tæller de unge ikke længere med i det samlede befolkningsantal, men de
tilfører stadig øen masser af værdi. Både i form af reel omsætning i forbindelse med
arrangementerne og i form af eftertragtet branding, men også som rollemodeller for
øens tilbageblevne unge og som ambassadører for øen.
- I virkeligheden er der en enorm ressourcemængde til rådighed, hvis bare man
skaber rum for at styrke det. Man skal holde forbindelsen til de unge, give dem
anerkendelse og hjælp til at udnytte mulighederne optimalt. Til gengæld oplever vi, at de
unge meget gerne vil. Fordi det i sidste ende slet ikke handler så meget om, hvor man
bor, men hvor man kommer fra, siger Lene Rømer.

EN FØLELSE AF AN SVAR
At hjemstavnsfølelsen er stærk og vedholdende hos de unge fra landets
yderområder vidner flere undersøgelser om.
Professor ved Center for Landdistriktsforskning, Gunnar Lind Haase Svendsen
har i to undersøgelser kigget nærmere på motiverne hos dem, der dels er flyttet fra,
dels er flyttet til Lemvig Kommune. Kommunen har siden 2000 haft en
befolkningstilbagegang på 10 procent, hvilket blandt andet skyldes, at det absolutte
flertal af kommunens unge borgere vælger at flytte væk.
Det er ikke ensbetydende med, at de unge altid er glade for at skulle flytte. De
gør det ofte, fordi manglen på uddannelses- og jobmuligheder tvinger dem til det.
- For de unge er der tit tale om en kamp mellem fornuft og følelse, hvor
fornuften vinder, fordi man jo skal have en uddannelse og et arbejde, der passer til ens
kvalifikationer. Men der er stadig en overraskende stærk hjemegnsfølelse og en stærk
tilknytning til den vestjyske mentalitet, siger Gunnar Lind Haase Svendsen, der ser
spændende perspektiver i projektet fra Bornholm. I hvert fald er han ikke i tvivl om, at
de unge som udgangspunkt gerne vil engagere sig i deres hjemegn, også efter at de er
flyttet.
- Det er i virkeligheden de færreste, der ikke på et eller andet tidspunkt får
lyst til at flytte tilbage, men det er jo slet ikke alle, der har muligheden for det. De har
dog stadig en stor ansvarsfølelse og er i virkeligheden meget berørt af de udfordringer,
der knytter sig til deres hjemegn, siger han.

DEN AFGØREN DE T ILKN YT N IN G
På Limfjordsøen Fur har man til gengæld haft succes med at standse flere års
befolkningsnedgang, men også her tvinger de begrænsede muligheder øens få unge til at
flytte væk. Godt en fjerdedel ender ganske vist med at vende tilbage. Alligevel mener
John Brinch Bertelsen, der er museumsinspektør og forfatter til en analyse af
tilflytningsfaktorerne på Fur, at der er et endnu større potentiale i netop styrke de
unges tilknytningsfølelse.
- Det er så vigtigt, at vi husker at inddrage de unge og viser dem, at vi
anerkender deres ressourcer, mens de er her. For det gør om ikke andet, at når de
rejser herfra, er det med en vished om, at de har noget væsentligt at bidrage med til et
lokalsamfund. Og det er godt at vide, når man senere i livet skal træffe valget om, hvor
man vil slå sig ned med sin familie, siger han.
Tilknytningen forsøger man blandt andet at styrke gennem et nyoprettet
uddannelseslegat, der skal hjælpe Furs unge til at søge ud i verden og dygtiggøre sig.
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Til legatet knytter der sig et håb om, at de unge på et tidspunkt vælger at dele
deres nye kvalifikationer med hjemøen, men først og fremmest handler det om at sende
et stærkt signal til de unge og deres familier: At komme fra Fur skal ikke være en
forhindring i at udvikle sit talent. Tværtimod.
Også seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Helle Nørgaard,
opfordrer til, at man begynder at se de unge som andet og mere end nogle, der dræner
yderområderne for ressourcer, når de flytter.
- En fjerdedel af befolkningen vil faktisk gerne flytte ud i landets yderområder,
men nogle af dem fravælger det på grund af en række barrierer. Det handler ikke kun
om konkrete forhindringer som mangel på arbejdspladser, men også om mentale
billeder af mulighederne i et givent område. Der kan de unge være en værdifuld
ressource. Både i forhold til at nuancere de billeder som ambassadører for det, de
kommer fra, men også i forhold til at få ting til at ske på deres hjemegn – også selvom
de ikke længere selv bor der.

MU LIGH EDER DE FLEST E ST EDER
Tilbage på Bornholm er projektet ”Mit hjerte er, hvor mit hjem er” stadig i
startfasen, og derfor foreligger der ingen endelige resultater. Men erfaringer fra det
lignende projekt i Norge taler sit eget tydelige sprog. Ikke alene har
”tilbagestrømmerne”, som man kalder de unge fraflyttere, skabt nye muligheder og flere
projekter i de små lokalsamfund og dermed gjort området mere attraktivt for de
tilbageblevne. Flere ender selv med at få permanent adresse i fødebyen, påpeger
projektleder Lene Rømer.
- Udgangspunktet er alene, at man opfordrer de unge til at komme tilbage i en
kortere og længere periode, men det viser sig, at de ofte ender med at blive, fordi de
gennem dét arbejde får skabt en anden identitet og et andet netværk, hvor de kan
blomstre, siger hun og påpeger, at mange andre steder i Danmark sagtens kan gribe
ideen og udnytte de unges ressourcer.
Lige nu nyder Sarah Marie Jensen bare at studere på universitet og med jævne
mellemrum at stable kulturelle projekter på benene på Bornholm i et miljø, hvor der er
masse af mulighed for indflydelse. Men om hun ender med at flytte sin adresse tilbage til
Bornholm, ved hun endnu ikke.
- Jeg tror kun, det er sundt at være lidt væk, for så kan man også tage noget af
den verden, man møder, med sig hjem. Uanset hvad, så er det i hvert fald ikke længere
manglen på muligheder, der vil afholde mig fra at flytte hjem. Jeg tror nemlig på, at jeg
selv kan være med til at skabe de muligheder.
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09.03.13

TV2Bornholm
’Fraflyttede unge udgør et aktiv for Bornholm’

11.03.13

Bornholms Tidende
’Kortlægning af fraflytning’

13.03.13

Landdistrikternes Fællesråd
’CRT vil sætte ny dagsorden omkring fraflytning’

15.03.13

Vesterålen Regionråd
’Bornholm vil lære av Tilbakestrøm’

15.03.13

TV2Bornholm
’Fokus på fraflytning’

17.03.13

Vesterålen online
’Trivelig tyveri’

25.05.13

Bladet Vesterålen
’Vesterålens vigtige verktøy’

28.05.13

Bladet Vesterålen
’En varm strøm’

31.05.13

Bornholms Tidende’
’Fraflyttede unge kan stadig bidrage’

13.06.13

DR.DK/Bornholm
’Unge fraflyttede er stadig nyttige’

13.06.13

Bornholms Tidende
’Unge fraflyttede bornholmere giver en masse tilbage til øen’

16.06.13

Folkemødet
’Mit hjem er hvor mit hjerte er’ - debat

01.07.13

Magasinet Bornholm
’Lykken er at komme hjem til fest og møde vennerne på Bornholm’

07.08.13

DR.DK/Bornholm
’Netværk knytter unge til Bornholm’

15.09.13

Magasinet Klippeøen
’Mit hjem er hvor mit hjerte er’

16.09.13

Bornholms Tidende
’Viden om de fraflyttede’

17.09.13

Dagbladenes Bureau
’Unge fraflyttede puster nyt liv i deres hjemegn’

24.09.13

Vesterålen Regionråd
’Mitt hjem er hvor mitt hjerte er’
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http://www.vol.no/kultur/article7257465.ece
http://www.vestreg.no/kultur/nyheter.asp?ID=1547&L=1
http://landdistrikterne.dk/nyhed/crt-vil-saette-ny-dagsorden-omkring-fraflytning/
http://www.dr.dk/P4/Bornholm/Nyheder/2013/06/13/133025.htm#.UbnE1xij6fk.facebook
http://www.dr.dk/P4/Bornholm/Nyheder/2013/08/07/054055.htm
http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=70450
http://www.tv2bornholm.dk/nettv/seneste-uge.aspx?videoID=136763&vidLoc=NewDB
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