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President Bjørn leda møtet der 19 medlemmer og 3 gjester, foruten kveldens foredragsholder, var
tilstede.
Presidenten starta møtet med et tilbakeblikk på 27. oktober 1981 – dagen da en sovjetisk ubåt gikk
på grunn rett utenfor Karlskrona. Det var ikke uten grunn at President Bjørn trakk fram akkurat
denne historiske hendelsen. Kveldens foredragsholder var nemlig Axel Wernhoff, svensk
ambassadør til Norge.
Wernhoff fortalte at han allerede i barndommen hadde
tilknytning til Norge fordi familien hadde hatt hytte i
Gudbrandsdalen.
Da han kom til Norge som ambassadør, etter å ha hatt en
tilsvarende jobb i Jerusalem, ble han slått av det moderne
Norge. Han trakk fram at Norge er Sveriges største
eksportmarked. Legger man til grensehandelen, kommen man
opp i hele 18 milliarder kroner! Sverige og Norge er derfor
svært avhengige av hverandre, sa Wernhoff – økonomisk sett er
de på sett og foldet sammen. Om lag 70 000 svensker er bosatt i
Norge og siden 1950-tallet har det vært fri flyt av kapital og
arbeidskraft mellom de to landene. «Går det bra for Norge, går
det bra for Sverige», sa Wernhoff.
Han så med bekymring på det han kalte «sentrifugalkrefter» i
EU – sterke nasjonalistiske krefter som motarbeider integrasjon.
«Vi må se på landa i Europa som ett marked. Dette må vi stå
vakt om dersom vi skal overleve» sa Wernhoff.
En engasjert Axel Wernhoff
Han kom også inn på noen av de ulikhetene som eksisterer
mellom Norge og Sverige. Ikke minst trakk han fram hvor forskjellig kongehusets stilling og
posisjon er i de to nabolanda. Han hadde med stor glede sett den aktuelle norske filmen «Kongens
nei». Det er også svært store forskjeller på Norge og Sverige på måten nasjonaldagen feires på.
På direkte spørsmål om han trodde at Sverige ville bli medlem av NATO, svarte han at han nok
trodde at et svensk medlemskap i forsvarsalliansen ville skje før Norge ble medlem av EU. Sverige
har et nært forhold til de baltiske landa og ville raskt bli trukket inn i en mulig konflikt mellom
disse landa og Russland. For øvrig trodde han ikke at Sverige hadde blitt medlem av EU dersom
landet ikke hadde blitt ramma av en dyp økonomisk krise forut for avstemmingen om medlemskap.
Når det gjaldt de økonomiske utsiktene videre, mente Wernhoff at svensk industri nå gjennomgår
en metamorfose – spesielt bilindustrien går gjennom store forandringer.
President Bjørn overrakte «Ulefossdama» til kveldens meget gode foredragsholder.
Per S gledet seg over vingevinsten, mens Gunilla overlot nappet til sin mann Olav G.

