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Nyt fra redaktionen
Historikeren Gunnar Wetterbergs forslag
om at stile mod etableringen af en nordisk forbundsstat har glædeligvis sat gang
i debatten om den fremtidige udvikling
af det nordiske samarbejde, som det også
vil fremgå af artikler i dette nr. af bladet.
Debat er vigtig – også for at kunne pege på eventuelle skævheder i vores samfund, som det understreges i
et indlæg under rubrikken »Læserne mener« på side 34.
Her er et praktisk eksempel på hvorledes manglende
koordinering af nordisk lovgivning skaber problemer
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for den enkelte borger, som i dette tilfælde hvor det drejer sig om den basale ret til at kunne afgive sin stemme
ved et parlamentsvalg.
Vi ved, at mange af bladets læsere er aktive deltagere
i samfundsdebatten. I skal være velkomne i NORDEN
Nu´s spalter fremover, så vi i fællesskab kan fremme
den nordiske tanke også i det nye år.
God læse - og debatlyst !
Med nytårshilsen
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Lederartikel
Meget mere Norden

Og hvad så med at harmonisere
miljølovgivningen. Det bør være
indlysende, at miljøundersøgelser
og miljøberedskab samles i Norden. Hvorfor skal vi ved olieudslip
i Kattegat/Skagerrak først finde
ud af, om det nu er sket i dansk,
svensk eller norsk farvand, og så
sende vores eget miljøberedskab til
stedet ? Hvorfor får vi ikke et fælles
miljøberedskab ? Uden at tage den
store regnestok frem kan resultatet
kun blive, at vi får bedre miljøberedskab for færre penge. Hvem kan
være imod det ?
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Post Danmark er nu blevet
Posten Norden. De har ingen fine
fornemmelser. Forhåbentlig finder
de så også ud af, at det er uden logik,
at det skal koste mere at sende et
brev fra Købehavn til Malmø end
at sende det fra Malmø til Kiruna.
Lige som det er uden logik, at det
koster gebyr at gå i Nordea og overføre penge fra Nordeas afdeling i
København til Nordeas afdeling i
Malmø, men er gebyrfrit at overføre den samme sum fra Malmø til
Kiruna. Nu kører der svenske tog
i Danmark og danske tog i Sverige. Kan jernbanerne ikke gøre
det posten gør, Nordiske Jernbaner
(NJ)? Tænk sig, hvor gode, sammenhængende infrastrukturløsninger vi så pludselig vil
kunne skabe..
Og hvad med
uddannelsesområdet.
Hvorfor tænker man
ikke Øresundssamarbejdet ind i »verdens bedste skole« ?
Hvorfor har vi ikke
allerede et af verdens fornemmeste
universiteter i Øresundsuniversitet? På
arbejdsmarkedet går
det forrygende over
Øresund. Vi arbejder og
bor i hvert sit land, men hvad
er forskellen, når der er kortere
fra Malmø til Fields i Ørestaden
end fra Gentofte til Lufthavnen.
Det er ikke svært at finde eksempler på Meget mere Norden ! n
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å Nordisk Råds session i Reykjavik blev Nordisk Råds årbog
Förbundsstaten Norden af
Gunnar Wetterberg præsenteret.
Debatten på sessionen blev klart
påvirket af de tanker, der præsenteres i bogen. Og rigtigt mange af de
nordiske parlamentarikere lod sig
inspirere. Budskabet blev : Meget
mere Norden! Det glæder selvfølgelig os i Foreningen NORDEN,
som i opgangs- og nedgangstider
for den nordiske idé har fastholdt,
at vi skal have styrket det nordiske
samarbejde.
Wetterberg har så set på rammerne. Nu skal vi følge op med
mere konkrete forslag. Den første,
der blev konkret, var direktør
Jens Klarskov fra Dansk
Handel. Erhvervslivet har
i høj grad valgt nordiske løsninger gennem
de sidste 10 – 15 år.
Under præsentationen i Reykjavik sagde han, at vi kunne
få meget mere samarbejde inden for
erhvervslivet, hvis
vi
harmoniserede
erhvervs- og selskabsskatterne i Norden. Og
det vil vi så gå videre med.
Hvem kan/tør sige nej? Vi
holder os uden for den partipolitiske dagsorden, da vi selvfølgelig ikke har nogen mening om,
hvorvidt erhvervsskatterne så skal
være højere eller lavere – blot at de
skal harmoniseres.

Af Arne Nielsen, – landsformand
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»Vi skal tale med en nordisk stemme«

Henrik Dam Kristensen, ny præsident for Nordisk Råd, om aktuelle nordiske udfordringer

-I den løbende debat i de nordiske lande om aktuelle
samfundsproblemer savner jeg ofte en fælles nordisk
stemme, og det må vi ændre på også i Nordisk Råds
virke, så vi ikke som hidtil skal vente mange måneder
før en beslutning - og dermed en stillingtagen foreligger. Vi er nødt til at skabe et forum, hvor Nordisk Råd
også kan deltage i disse aktuelle debatter, understreger
folketingsmedlem og tidligere minister Henrik Dam
Kristensen (S) i en samtale på hans hyggelige kontor
på Christiansborg, i anledning af
hans valg som præsident for Nordisk Råd for 2011.
Hvorfra stammer din interesse for
det nordiske samarbejde?
-Jeg har altid haft en veneration
for Norden, og den blev videreudviklet i min tid som fødevareminister fra 1994 med bl.a. de nordiske ministermøder og nu også
som medlem af Nordisk Råd.
-Hvordan vil du sammenligne dette
rådsarbejde med Europa-Parlamentets virksomhed ?
-Ja, jeg fik jo relativt megen erfaring med europæisk samarbejde
dels som minister, med ikke færre end 84 ministerrådsmøder, dels senere som medlem af Europa-Parlamentet, hvor vi oplevede en udvikling fra 12- til 27
medlemslande. Det europæiske samarbejde har således
udviklet sig voldsomt, men i retning af et mere regionalt samarbejde og et interesse-samarbejde, hvor i langt
højere grad EU-medlemslande går sammen med en
fællesnævner.
-Et sådant samarbejde er i forvejen naturligt for de
nordiske lande, der gerne vil se en udvikling med gennemslagskraft. Et nordisk-baltisk samarbejde presser
sig således på også på globalt plan. Vi er ikke altid enige
de nordiske lande imellem, men vi har afgjort mere der
samler end spreder, og taler vi med én stemme, bliver
der lyttet til os, fortsætter Henrik Dam Kristensen:
-Fordi vi er nogle lande, der rent faktisk har bevist,
at vi kan bygge velfærdssamfund op, at vi tager hensyn
til borgerne samt at vi faktisk tager det alvorligt med at
hjælpe verdens fattige lande.
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-Jeg tror således på, at når vi i de nordiske lande
kan blive enige om at sætte en dagsorden, så står vi
meget stærkere ikke alene i EU men også i en række
FN-organer. Jeg tror der bliver lyttet, hvis der kommer
en melding fra alle de nordiske lande om at gå i en
bestemt retning.
-Jeg vil således gerne nævne klimaområdet om en
gylden samarbejdsmulighed. Ved at samle kræfter i de
nordiske lande kan vi være med at skabe nogle energiog miljøløsninger, som kan forbedre verdens klima og
samtidig skabe nye, spændende og varige arbejdspladser i Norden.

Forbrugerpolitikken
Tilbage til arbejdet i Nordisk Råd. Hvad er dine erfaringer dér ?
-At der kan gennemføres meget, hvis der foregår et
aktivt udvalgsarbejde. Jeg var selv – ud fra mine hjemlige erfaringer i dansk politik – med at sætte gang i
arbejdet omkring forbrugerpolitikken på nordisk plan
og synes, at det har give positive resultater på en række
områder. På denne positive baggrund gik vi tværs af
partierne og tog med Nordisk Råds forbrugerudvalg
på besøg i EU for at tale med parlamentarikerne dér.
Så helt konkret kan vi på den måde være med til at
præge den fremtidige forbrugerpolitik også i EU på
en positiv måde.
-Der er således mange opgaver at varetage for de
forskellige udvalg i Nordisk Råd, som også må være
klar til at tage debatten om aktuelle problemer, når de
opstår, som f.eks. i Birthe Rønn-sagen om udvisning
af nordiske statsborgere.
-Hvad synes du om forslaget om en fælles nordisk tv kulturkanal ?
Ja, det er jo et andet eksempel på et aktivt arbejde i dette
tilfælde i Nordisk Råds kulturudvalg. Det er positivt,
at vi således overvejer hvordan vi kan komme med et
fælles indspil til hele den internationale kulturverden,
som der her er tale om. Vi må give en nordisk modvægt
til alt dette og samtidig skabe forøgede muligheder for
vore dygtige kunstnere i hele Norden. Og så må seerne
jo selv vælge hvilke programmer man vil se.
Har du som præsident nogle ønsker til rådets virksomhed
det kommende år ?

Fakta om Nordisk Råd
-Ja, jeg vil give arbejdet følgende tre prioriteringer :
En arktisk dimension, fordi der fremover bliver
brug for mere faste spilleregler for området både
vedrørende de forventede udledninger af råstoffer
og i takt med den stigende sejlads og turisme.
En europæisk dimension, hvor Norden i øget grad
må koordinere arbejdet på europæisk plan, og dette
er også vigtigt for Norge og Island, som har mindst
lige så stor gavn heraf som medlemmer af det indre
marked.
En nordisk dimension, hvor vi højere grad tilrettelægger rådets arbejde, så vi kan deltage i aktuelle nordiske debatter, og samtidig medvirker til en nordisk
dimension i lovgivningen, der både beriger debatten og gerne medvirker til nye løsningsmuligheder.

Nordisk Råd blev oprettet i 1952 og fungerer som et
samarbejdsorgan for parlamenterne i de nordiske lande. Rådet tager initiativer og er rådgivende i spørgsmål,
der vedrører det officielle nordiske samarbejde bl.a. på
ministerplan. Rådets beslutninger er ikke bindende for
medlemslandene og skal først godkendes i de nationale
parlamenter.
Hvert år mødes Nordisk Råds plenarforsamling med
87 medlemmer til en session, senest i Island, for at
vedtage anbefalinger og udtalelser samt vælge rådets
præsident, præsidium, udvalgsformænd og kontrolkomité. Ny vicepræsident i 2011 bliver det danske folketingsmedlem Marion Petersen, (V). Næste års session
holdes i København i november.

Wetterberg -forslaget
Den svenske historiker Gunnar Wetterberg har med en
aviskronik og senest med en bog talt for et yderligere nordisk samarbejde gennem dannelsen af en forbundsstat ?
-Også jeg ønsker gerne et mere konkret nordisk samarbejde, men tiden er ikke til et sådant skridt. Jeg oplever
heller ikke det store behov for en nordisk forbundsstat,
når jeg går rundt og taler med folk i Grindsted ! Lad os
nu starte med et mere koordineret samarbejde om de
opgaver, der ligger lige for på »den flade hånd« – vi kan
jo hvis vi vil, svarer Henrik Dam Kristensen.

Den folkelige indsats
-Hvilken rolle kan de folkelige bevægelser spille i det nordiske samarbejde ?
-De folkelige bevægelser og ikke mindst Foreningen
NORDEN kan spille en stor rolle i den fortsatte
udvikling af det nordiske samarbejde. Foreningen
NORDEN gør det godt og er helt afgjort den stemme,
der hele tiden skal være der. Jeg oplever generelt en
øget interesse for Norden hvad bl.a. også den øgede
turisme mellem de nordiske lande viser, men denne
positive udvikling kommer ikke af sig selv. Det kræver
engagement – ikke mindst fra folkelig side, slutter den
nyvalgte rådspræsident, der ser frem til samarbejdet
med de nordiske parlamentarikere, med rådets sekretariat lige over for Christiansborg på Gl. Strand samt
med rådets danske delegation på Christiansborg. n

Ingen svanesang
for nordisk politik
Af Sofie Eibye, Foreningen
NORDEN´s Ungdom

Svanen er symbolet for Norden. Bedømt ud fra ungdommens engagement i demokratiet er vi langt fra den
svanesang.
Hvert år afholder Nordisk Råd (NR) og Ungdommens Nordiske Råd (UNR) session i et af de nordiske
lande. I år var det således blevet Islands tur, og sessionen blev afholdt i Reykjavik. Jeg deltog i UNR’s
session som observatør for Foreningen NORDEN´s
Ungdom i Danmark. Som observatør er jeg naturligvis uden stemmeret, men med god mulighed for at
komme med denne anmeldelse af det nordiske samarbejde i fremtiden.
På UNR diskuterer de ungdomspolitiske repræsentanter resolutionsforslag som de kan sende videre til
Nordisk råd. På årets session var der omkring 100 deltagere, hvilket er ny deltagerrekord og i sig selv et tegn
på at nordisk samarbejde ikke bare er noget, som vi
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havde under Anden Verdenskrig, hvor vi sejlede jøder
til Sverige og tog imod finske børn…
Tendensen til at genopdage det nordiske så vi også
i en nylig udgivet undersøgelse om tilslutning til en
fælles nordisk union, der er blevet lavet i de nordiske
lande. Langt over flertallet af de adspurgte er positive
overfor et stærkere nordisk samarbejde. På det ungdoms-politiske område vil et større sammenhæng da
også blive en realitet. Et af de næste skridt på vejen,
er lanceringen af den nye nordiske hjemmeside www.
unginorden.org der skal gøre det lettere for de unge at
finde information om mulighederne for at få et mere
nordisk samarbejdende politisk perspektiv.

Unge og arbejdsmarkedet
Temaet for årets UNR session var »Unge og arbejdsmarkedet i Norden«, hvor et at de største diskuterede
emner var arbejdsløsheden blandt unge. De nordiske
lande har heldigvis været for et sammenhængende
arbejdsmarked, så det er faktisk let at tage til et andet
nordisk land for at arbejde. Det har vi allerede sørget
for med den nordiske konvention.
Men de unge politikere på UNR pointerede, at
man bør bruge flere kræfter på at hjælpe unge med
arbejdssøgning i andre nordiske lande. Fx hvis det var
umuligt at finde arbejde i et land, hvor det pågældende
erhverv måske mangler folk i et andet nordisk land.
Mere hjælpsomhed, de nordiske lande imellem, med

at udfylde arbejdsløshedspladserne kunne være et sted
at tage fat.
Der var god debat og gode diskussioner på sessionen, hvor de forskellige nordiske ungdomspolitiske
repræsentanter kæmpede en brav kamp for deres resolutionsforslag og for at få deres meninger igennem.
Et emne, der med sikkerhed altid leder op til en livlig
diskussion, er indvandrerspørgsmålet. Fra det højreorienterede var Sverigedemokraternas Ungdom (SDU)
for første gang med til sessionen, som ikke var blege
for en lille diskussion; men det var ikke nok til fx at
få et resolutionsforslag om forbud af burka og niqab
igennem. Andre diskussioner var blandt andet kvotering, indvandrer, samarbejde med Rusland i det arktiske område, og fælles nordisk studie- rabatordning til
transportmidler.
På UNR får man et billede af fremtidens politikere.
I det perspektiv mener jeg, at vi kan se nogenlunde lyst
på fremtiden for vores nordiske og danske demokrati.
Der blev gået godt til den med argumenter og modargumenter, når der var heftige debatter på bordet.
Mit syn på fremtidens politikere, er i al fald positivt.
Hvis de kan fremme samarbejdet mellem de nordiske
lande, vil hver af vores demokratier også stå stærkere og
vores udfordringer kan løses sammen. I det perspektiv
er UNR en hyldest til det nordiske såvel som det danske demokrati. Må den nordiske svane blive ved med
n
at brede sine vinger ud.

Politikerne må selv tage et større ansvar
Indtryk fra Nordisk Råds session i Reykjavik
Af Bente Dahl, MF (R), medlem af Nordisk Råd

Nordisk Råds session fandt sted i dagene 1. til 4.
november i Reykjavik. I weekenden op til, nemlig den
29. -31. oktober holdt Ungdommens Nordiske Råd
deres årlige session – også i Island.
Jeg blev inviteret til de unges session og sagde ja tak
til invitationen. Deltog således i både de unges session
og politikernes. Jeg vil derfor begynde med mine indtryk fra Ungdommens Nordiske Råd (UNR)
Ungdommens Nordiske Råd samles en gang om året
til deres egen session i forbindelse med Nordisk Råds session. Under sessionen mødes nordiske, politisk engagerede unge for at diskutere relevante og aktuelle temaer
vedrørende det nordiske samarbejde.
Deltagerne repræsenterer de nordiske partipolitiske ungdomsorganisationer samt forskellige nordiske
paraplyorganisationer.
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De nationale ungdomskommitéer/foreninger har
ligesom de nordiske ungdomsorganisationer Foreningerne Nordens Ungdomsforbund (FNUF) observatørstatus på sessionen.

Skræmmende ungdomsarbejdsløshed
I 2010 var temaet for årets session »Unge og arbejdsmarkedet«. Der er en skræmmende stor ungdomsarbejdsløshed i de nordiske lande. Lidt forbavsende
viser det sig, at der er vidt forskellige årsager til det i
de forskellige lande. De enkelte lande har forskellige
skole- og arbejdsmarkedssystemer, når vi ser på den
aldersklasse, som ungdommen tilhører.
Danmark ligger lavest m.h.t. den form for arbejdsløshed, og det kan skyldes, at vi har et samlet skolesystem, der fører den unge fra den ene skole til den

anden. Samt at vi har en lov, der bl.a. indeholder noget
om, at unge har pligt til at være i gang med enten
uddannelse eller job.
De unges diskussion mundede dels ud i at opfordre
landene til at tage problematikken uhyre alvorligt og
lave tiltag, der vil nedsætte ungdoms-arbejdsløsheden
– dels opfordrede de unge til at blive medinddraget
i de politiske diskussioner og hele beslutningsprocessen, der tages for at der kan sættes effektivt ind mod
ungdomsarbejdsløsheden.
Således gav weekenden nogle meget relevante debatter og formuleringer på løsningsmodeller vedrørende
ungdomsarbejdsløshed og et par temaer mere, som jeg
ikke vil komme nærmere ind på her.

beslutninger til embedsmændene og selv tage et større
ansvar for politikken.
– Hvis vi skal vitalisere det nordiske samarbejde,
må vi politisere det, lød det fra norske Dagfinn Høybråten. Mange af parlamentarikerne fra de øvrige nordiske lande, inkl. denne kroniks forfatter, er enig med
Høybråten.
Der blev også stillet krav fra Nordisk Råd til rege-

Kan arbejde tættere sammen
Mandag den 1. november gik med indledende fægtninger til Nordisk Råds session, så som partigruppemøder samt et stort anlagt møde med forfatteren til
den nye debatbog »Förbundsstaten Norden« – Gunnar
Wetterberg. Det var et tilløbsstykke. Der var fuldt hus
i den store plenum-sal.
Debatten var livlig og mange deltog. Det er helt
åbenlyst et tema, mange er optagne af. De fleste vil
meget gerne have et tættere nordisk samarbejde. Af
mange grunde. Modstanden går mest på at lave en
politisk overbygning, som Wetterberg ser for sig, er
nødvendig.
Spørgsmålet er, om ikke vi allerede nu, med de regler, vi har, kan arbejde langt tættere sammen, end vi gør.
Svaret er ja, efter min bedste overbevisning.

Andre temaer
Sessionen bød, ud over Wetterbergs bog, på mange
andre temaer :
En heftig politisk debat om Danmarks hjemsendelser af nordiske statsborgere satte sit tydelige præg på
sessionen. Stop hjemsendelserne af nordiske statsborgere med behov for sociale ydelser, lød det i et forslag,
der kom til afstemning. Langt, langt de fleste støttede
forslaget.
Topmødet mellem de nordiske statsministre, hvor
alle 8 var mødt op, var et højdepunkt. Statsministrene
er enige om, at grøn vækst er vejen ud af krisen og den
rigtige måde at møde de globale udfordringer på. Men
har statsmini-strene egentlig en fælles nordisk strategi
for vækst ? Spørgsmålet står åbent, og forventningerne
vil sandsynligvis stige i løbet af næste år, blandt andet
når statsministrene mødes på Globaliseringsforum
2011, som afholdes i Finland.
Sessionen kom med en klar opfordring til politikerne i det nordiske samarbejde om at overlade færre

Bente Dahl - engageret deltager i de nordiske møder i Island. Hun
redegjorde for sine indtryk af sessionen ved det seneste landsstyrelsesmøde i Foreningen NORDEN, hvor hun også er medlem af
forretningsudvalget.

ringerne om blandt andet at oprette et fælles nordisk
pantsystem, indføre skat på finansielle transaktioner og
oprette et nordisk register over læger og andet sundhedspersonale, som skal være med til at hindre »farlige
læger« i at arbejde i de nordiske lande.
Henrik Dam Kristensen blev enstemmigt valgt til
præsident for Nordisk Råd 2011. Han har nogle højt
prioriterede områder, som vi alle sammen vil »give en
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skalle« i det kommende år : Den fremtidige sikring af
den nordiske velfærdsmodel, Arktis og at fremme Nordens rolle i EU.

Møde med kulturministrene
Kultur- og uddannelsesudvalget havde det traditionelle frokostmøde med de nordiske kulturministre.
Et af temaerne, der blev taget op og diskuteret, var
det nye tiltag, kulturfestivalen. Kulturfestivalen blev
første gang gennemført i Stockholm i 2009. Den bød
på en række begivenheder, optræden, musik, oplæsning, teater, som skulle gøre pressen og befolkningen opmærksom på det nordiske kultursamarbejde
og sætte fokus på de nordiske priser, litteratur, film,

miljø og musikprisen. Evalueringen af festivalen var
virkelig god.
Programmet i Island i 2010 var flot og inspirerende.
Spørgsmålet, vi tog op med ministrene, var om kulturfestivalen, som tænkes at følge rundt i de nordiske
lande med sessionen, kan fortsætte. Nordisk Kulturfond, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd støtter – så
kulturfestivalen er kommet for at blive, ser det ud til.
Med de prioriteter er der taget hul på det kommende
års arbejde i Nordisk Råd. Det er en af de bedste sessioner, jeg har deltaget i. Der var en engageret og livlig
debat om politiske temaer, med stor vægtning af det
politiske indhold. Det var en fornøjelse.
n

Økonomisk integration vigtigst
for nordisk erhvervsliv
Af Jens Klarskov, adm. direktør for Dansk Erhverv
Der er ingen tvivl om, at Gunnar Wetterberg har præsenteret en både interessant og tankevækkende vision
for den fremtidige struktur i de nordiske landes samarbejde. Det er altid forfriskende med nye input til debatten, og personligt havde jeg selv lejlighed til at bidrage
til den spændende debat under Nordisk Råds nylige
session på Island.
Direktør Jens Klarskov
Sagen er, at Norden
allerede i dag er en
temmelig homogen og
fasttømret enhed. Så
en nordisk føderation,
der blandt andet ville
styrke Norden i international
sammenhæng, som Wetterberg
argumenterer for, er en
fristende tanke.
Der er heller ingen
tvivl om, at der findes
en række gode argumenter for et endnu
tættere nordisk samarbejde. Den store
samhandel mellem de
nordiske lande gavner
både erhvervsliv og
fremmer den generelle
velstand. Det fælles
kulturelle og sproglige
gods er omfattende,
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og samfundsmodellerne har gennem årtier gensidige
inspireret hinanden på tværs af landegrænserne.
Beslutningen om, hvorvidt det nuværende tætte
samarbejde på sigt skal suppleres eller erstattes af en
ny politisk struktur for det nordiske fællesskab og hvordan den i givet fald skal se ud, overlader det nordiske
erhvervsliv trygt til de folkevalgte i de nordiske lande
at afgøre.

Konkret samarbejde
For erhvervslivet er det afgørende nemlig ikke under
hvilken politisk konstruktion, det nordiske samarbejde
udfolder sig. Det afgørende er, at samarbejdet konkret
udfolder sig på en sådan måde, at virksomhederne får
de optimale muligheder for at agere på det fælles nordiske marked.
Prøv for eksempel at sammenligne med erfaringerne
fra EU. Trods stadig tættere integration på en lang række områder har EU i løbet af sine 50 leveår ikke udviklet
sig til en forbundsstat. Det er der naturligvis mange
årsager til, men det har ikke forhindret en omfattende
økonomisk integration, som har givet virksomhederne
i EU-landene adgang til verdens største indre marked
af sin art. Med øget velstand og velfærd til hele Europa
som konsekvens.
Pointen er altså, at den økonomiske integration er
det afgørende for erhvervslivet. Derfor ser det nordiske
erhvervsliv den nordiske økonomiske integration som
et vigtigt supplement til den internationale tendens til
den tættere økonomiske integration såvel i EU som på
globalt plan.
n

Den nordiske tv-kanal
tættere på at blive en realitet
Tv-seere i hele Norden kan om 3-4 år stille ind på en
helt ny nordisk kunst- og kulturkanal. I hvert fald, hvis
det står til Nordisk Råds kultur- og uddannelsesudvalg,
der under Rådets session i Reykjavik i starten af november, pålagde de nordiske kulturministre at arbejde videre med idéen om den ny kunst- og kulturkanal.
- Med denne kanal har vi mulighed for at skabe
et helt nyt fælles offentligt rum i Norden, der kan
styrke det nordiske samarbejde, understregede Olemic
Thommesson fra kultur- og uddannelsesudvalget under
debatten og blev støttet af udvalgets formand, det danske rådsmedlem, Mogens Jensen (S).
På et efterfølgende møde mellem udvalget og de
nordiske kulturministre, var der blandt ministrene
umiddelbar positiv opbakning til at se nærmere på
forslaget.
Forslaget om den nye tv-kanal er resultatet af kulturudvalgets ønske om at sikre en bredere formidling
af de nordiske landes smalle kulturstof samtidigt med
en højnelse af kvaliteten. Op til vedtagelsen havde Nordisk Råds Kulturudvalg bedt en ekspertgruppe om at
redegøre for behovet for en fælles nordisk kulturkanal.
Blandt ekspertgruppens medlemmer er den tidligere
DR-mediedirektør Lars Grarup og Mette Heiberg,
strategikonsulent i DR.
Redegørelsen fremhæver blandt
andet, at der er en dominans af
amerikanske programmer på de

nordiske tvkanaler i dag,
og at en nordisk
kulturkanal kan være et godt alternativ til dette.
Det fremhæves desuden, at en sådan fællesnordisk
kanal vil være en god idé, fordi der hver dag over hele
Norden er arrangementer, koncerter og teaterforestillinger, som kvalificerer til et større publikum og et langt

rigere kulturliv end dét som i dag bliver formidlet af de
eksisterende nationale tv-kanaler i Norden.
Ekspertgruppen understreger yderligere nødvendigheden heraf, fordi de nordiske sprog som de vigtigste
kulturbærere dermed får en påtrængt påvirkningskanal
mod nordiske seere.
Endelig fastslås det, at der i hele Norden er producenter af film, tv-drama og dokumentarfilm, som
mangler en fælles tv-kanal, der kan distribuere deres
programmer.

Samarbejdet med Arte
Som tidligere omtalt i NORDEN Nu er ideen, at der
i Norden skabes en fælles kunst- og kulturkanal – Arte
Norden – sammen med fransk-tyske Arte, som dels
kan bruge kulturstoffet fra de nordiske lande, dels det
kulturstof, Arte i forvejen producerer.
Ifølge ekspertredegørelsen kan den nye fællesnordiske kulturkanal laves for 220 millioner kroner om året. Halvdelen af udgifterne er
statsmidler fra hvert af de
nordiske lande
mellem 22
og 27 millioner kroner årligt
per land, alt efter
om Island er med.
Det er forventningen, at en
fællesnordisk kulturkanal kan tiltrække
5 procent af seerne, og at den skal sende hver
aften fra kl. 19 til 01.
Det var et enigt kultur- og uddannelsesudvalg, der
tog ekspertredegørelsen til efterretning, men Finlands
medlem fremhævede nødvendigheden af i det videre
arbejde at tage højde for Finlands og Islands tv-miljøer
og tv-produktionsvilkår.
Det har efterfølgende været nævnt, at domicilet for
en sådan nordisk kanal må blive i Frankrig sammen
med Arte, og det kan lyde praktisk.
Men hvis det kun sker på grund af den sædvanlige rivalisering mellem de nordiske hovedstæder, er
det usagligt. Hvad der f.eks. i vejen med den nye DR
Byen på Amager midt i Øresundsregionen ?
n
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Tema: Venskabsbyer i Norden
De tre nordiske
forfattere, fra venstre
Niklas Törnlund, Bo
Lille og Arne Hugo
Stølan.

Nordisk treklang med poesi og malerkunst
Viborg-elever aktive deltagere i nyt venskabsby-initiativ
I en uge i november fik ca. 200 8. årgangselever i Viborg
besøg af to nordiske forfattere ; Arne Hugo Stølan fra
Hamar, Norge, og Niklas Törnlund fra Lund, Sverige, i
forbindelse med en forfatterworkshop underoverskriften TREKLANG, et nordisk poesiprojekt med lyrik og
de nordiske sprog som omdrejningspunkter. Desuden
deltager forfatteren Bo Lille fra Viborg, oplyser Gitte
Vinther, Søndre Skole i Viborg.

De tre herrer var i efteråret på rejse rundt mellem de
tre venskabskommuner, Lund, Hamar og Viborg for
at inspirere, undervise i og give gode tips til arbejdet
med lyrik.
Som start på projektet modtog lærerne i alle tre byer
en Poesipose med idéer til, hvordan man kan arbej-

Hvordan organiseres
det frivillige arbejde i
en venskabsbykæde ?
-Ligheder og forskelle i organiseringen af det frivillige
område i de nordiske lande, illustreret ved en sammenligning af situationen i venskabsbykæden Odense
- Trondheim - Norrköping - Tampere.
Således lyder beskrivelsen af ét af Foreningen
NORDEN`s forslag til aktiviteter i det kommende
frivillighedsår, som der er søgt om bevilling til i Nordisk Kulturfond.
Planerne for et sådant venskabsby-projekt blev drøftet ved et venskabsbytræf mellem de fire nordiske byer
i Trondheim den 7.-8. maj 2010.
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de med lyrik og de nordiske sprog (norsk, svensk og
dansk), samt lydfiler med oplæsning af digte på de tre
nordiske sprog.
Efter et par intense dage med Forfatterworkshoppen skulle hver enkelt elev fra alle tre lande lægge sit
bedste digt ind på en fælles hjemmeside. Digtene skulle
oversættes af eleverne i de andre venskabskommuner,
således at de danske elever skulle oversætte de norske
og svenske digte til dansk etc. Sammen med digtene
lægges en lydfil med oplæsning af det enkelte digt ind
på hjemmesiden, så man også kan høre digtet. Der er
på denne hjemmeside også være mulighed for, at alle
projektets deltagere kan skrive til hinanden, kommentere, chatte og inspirere på kryds og tværs.
Ud over lyrikskrivningen skulle eleverne deltage i
Poesistafetten, som også er en del af projektet. Hver
elev skulle lave en A3-plakat med deres digt og en flot
illustration, collage eller lignende. Her kunne billedkunstlærerne involveres.
Disse plakater blev udstillet i Viborg, og 10 af dem
blev udvalgt til at indgå i en vandreudstilling sammen
med 10 plakater fra Hamar og 10 plakater fra Lund. De
30 plakater vil sammen blive udstillet først i Viborg,
derefter i Lund og til sidst i Hamar.
Som en krølle på projektet vil 10 udvalgte elever fra
hver af de tre venskabskommuner deltage i Poesmien
(poesi-smedjen) i Hamar i marts 2011 i forbindelse med
litteraturfestivalen Rolf Jakobsen Dagene sammen med
de tre nævnte digtere og en mængde andre forfattere.

Her  var ét af emnerne, hvorledes den enkelte NORDEN -afdeling har mulighed for at støtte og udvikle
den lokale kommunes venskabsbysamarbejde.
Der blev udarbejdet en fælles hensigtserklæring,
som senere også blev tiltrådt af deres islandske venskabsby Kopavogur, og tilsendt de respektive kommuner i venskabsbykæden.
På baggrund af Trondheim-mødet og positive reaktioner fra kommunernes side har Odense-afdelingen
og kommunen på vegne af venskabsbykæden arbejdet videre med mulighederne for at etablere en sådan  
undersøgelse af ligheder og forskelle i organiseringen
af det frivillige arbejde i Norden.
Initiativtagerne har desuden taget kontakt til en forskergruppe ved Syddansk Universitet, der beskæftiger
n
sig med frivillige organisationer.

Världens mest svenska kommuner ligger i Finland
Af Gunilla Heick

Finland var en del av Sverige i nästan sjuhundra år, fram
till år 1809. Längs kustremsan i väster och söder är det
fortfarande många som har svenska som modersmål,
även om deras förfäder bott i Finland i århundraden.
De sexton kommunerna på Åland är enspråkigt
svenska. I Finland räknas en kommun som enspråkig
om antalet svensk- eller finskspråkiga utgör 92 procent
eller fler.
Hammarlands kommun på Åland tävlade i många
år med Korsnäs, som är Finlands västligaste fastlandskommun, om att vara världens mest svenskspråkiga
kommun. Korsnäs ligger vid Kvarken, i landskapet
Österbotten. Kommunen innehade ofta förartröjan i
tävlingen om att ha den mest svensktalande befolkningen.
Ännu år 2005 hade 97,6 procent av invånarna i
Korsnäs svenska som modersmål. Så stor andel svenskspråkiga fanns det inte i någon kommun i Sverige, huvudsakligen på grund av invandring. De senaste åren har
en hel del utlänningar dock flyttat till Korsnäs. Just nu
har 89,8 procent av de 2 270 invånarna svenska som
modersmål.
- Vi vill gärna ha flera invandrare. Vi behöver arbetskraft, sade kommundirektör Anita Ismark för några år
sedan. Och hon fick sin önskan uppfylld. Hon är glad
och nöjd, för sedan hon år 1995 övertog jobbet som kommunens högsta tjänsteman, har det bara gått framåt.
Österbottningarna är kända för sin entreprenörsanda, och Korsnäsborna utgör inget undantag. Drygt
åttio av dem är pälsfarmare, medan ett femtiotal personer satsat på växthusodling. Därutöver har kommunen
ett par hundra småföretagare i de mest skilda branscher. Det betyder att nästan hälften av kommunens
befolkning får sin utkomst genom ett familjeföretag.
De allra flesta invånarna talar svenska. Ungefär åttio
personer har finska som modersmål. Ett antal familjer
kom till Korsnäs som kvotflyktingar från Vietnam i
början av 1990-talet. Några av dem har valt att bo kvar
i kommunen, och en del av deras släktingar har följt
efter. Under de senaste åren har kommunen fått tillskott från Bosnien (82), Burma/Myanmar (43), Sverige
(32) och Vitryssland (10 personer).
Anita Ismark berättar om kommunens utveckling:
- Vi har en speciell företagaranda, »Korsnäsandan«.
Korsnäsborna har lätt att ta steget från idé till företag.
Det är bland annat därför kommunen har klarat sig bra
genom åren. Korsnäsborna har en speciell förkärlek för
sin hemkommun. De som varit utomlands eller bott på

annan ort i hemlandet flyttar gärna tillbaka. Många väljer också att bo i Korsnäs och pendla till sin arbetsplats.
- Korsnäs har en fin skärgårdsnatur och en del av
kommunen hör till Unescos världsnaturarv sedan år
2006. Det betyder mycket för oss att vi nu är ett geologiskt turistmål. Varje sommar ordnar vi en äventyrsdag
på naturstationen Molpehällorna, sju kilometer ute i
Kvarken, med naturvandring och geologisk guidning.
Kommunen uppmuntrar kulturell verksamhet. Det
senaste tillskottet till böckerna om Korsnäs är hembygdsboken »Korsnäs i tiden«, som utgavs i samband
med Korsnäs lantdag den 7 augusti 2010.
Tidigt ute var Korsnäs också när det gäller alternativ
energi : Finlands första vindkraftspark finns på Bredskär. Parken ska nu förnyas med två större möllor.
Bottenvikens första fyrbåk fanns på Molpehällorna.
Den eldades med tjära. Fyrbåken »Spiron«, en minikopia, pryder nu infartsvägarna till Korsnäs i norr och
söder.
Och så får vi inte glömma Korsnäströjan, en genuin
produkt med anor från 1800-talet. Tröjan är unik på det
sättet att den är både stickad och virkad, med lysande
vackra mönster i rött och grönt. Förr tillverkades den
ofta genom att tre kvinnor satt i ring och arbetade på
den samtidigt. Tröjan var ursprungligen en fästmansgåva. Nu kan man lära sig göra den på kurs, eller köpa
den färdig. En av kommunens duktiga företagare har
vidareutvecklat produkten och bland annat gjort kuddar, mössor, halsdukar, väskor och vantar – allt med
det karakteristiska röd-gröna mönstret.
- Korsnäs kommun har använt sig av tröjmönstret i
sin marknadsföring, med mycket positiv feedback som
följd, berättar Anita Ismark, som själv gärna klär sig i
n
tröjan.
Fakta – språk i Finland
- Finland har två officiella språk, finska och svenska.
Samiska och romani är minoritetsspråk.
- Finlandssvenskar kallar man den del av befolkningen
i Finland, som har svenska som modersmål. Andelen
utgör 5,4 procent av landets invånare. Procentdelen
har de senaste åren hållits stabil.
- I 39 av Finlands kommuner har mer än 30 procent
av befolkningen svenska som modersmål. 16 kommuner på Åland och tre i Österbotten är enspråkigt
svenska.
- I Helsingfors bor det 35 000 svenskspråkiga. De utgör
sex procent av stadens befolkning.
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Sprog

hjørnet

En personlig mening om
dansk sprogpolitik

Af Henrik Hagemann

Først et lille rids fra den nyere sprogpolitiske historie i
Danmark : Folketinget diskuterede i 1948 indførelsen
af små begyndelsesbogstaver i substantiverne/navneordene, bolle-å og ændringen af præteritumsformerne/
datids-formerne med d i ›kunde, skulde og vilde‹. Siden
da blev det danske sprog ikke drøftet i Folketinget før i
1985 i forbindelse med majonæsekrigen, som vi kalder
den. Den debat handlede om enkelte stavemåder af
bl.a. visse madretter i en kommende udgave af retskrivningsordbogen ! Så først i 2003 kom der på ny en
grundigere debat i Folketinget, en forespørgselsdebat
om egentlig sprogpolitik som siden er blevet efterfulgt
af forskellige redegørelser og også beslutningsforslag.
Der er slet ikke plads her til at jeg fortæller nærmere
om detaljer, men jeg vil gerne pege på at interessen
for det danske sprog både i offentligheden og dermed
også i den politiske verden er blevet betydeligt forøget
de senere år.
Majonæsekrigen i 1985 og kommadebatten for fem
år siden, som stadig lever, virker umiddelbart ret voldsomme, men de er jo udtryk for at mange mennesker er
oprigtigt optaget af dansk. Det er et sundhedstegn.
Vil I vide mere, kan I fx læse Niels Davidsen-Nielsens fortræffelige bog ›Moders stemme, fars hammer‹
der udkom sidste efterår. Davidsen-Nielsen var formand for Dansk Sprognævn fra 2001 til 2009 og jeg
hans næstformand indtil 2008. Vi havde et fortræffeligt
samarbejde, også da det peb allermest om ørerne på os.
Men hvorfor ? Hvorfor er der ikke længere den samme ro om det danske sprog som i årene før 2003 ? Det
korte svar er globaliseringen.
Indtil for en halv snes år siden mente vi – måske
nok lidt naivt – at der var fred og ingen fare. Dansk
hørte jo til – og hører til - blandt de 100 mest udbredte
sprog i verden. Påvirkning fra andre sprog, især tysk
og plattysk, har vi haft
meget af gennem hele
sproghistorien, men
det var især i form
af låneord der fulgte
med nye fænomener
– tidligere tiders stærkeste påvirkning af
dansk kom fra middelnedertysk, fordi
orddannelseselementer fra plattysk blev
produktive i dansk
sammen med oprindeligt danske ord-

stammer. Jørn Lund sagde tidligere at låneordene er
kulturens gesandter. Og det er i og for sig rigtigt nok :
Låneordene er ikke problemet.
Det nye er at vi i et naivt forsøg på at være internationale udviser et provinsielt snobberi over for engelsk
– så meget at der er samfundsområder der taber terræn
til engelsk, det som man kalder domænetab. Også selv
om danskernes engelskfærdigheder er groft overvurderede ; vi tror vi er meget bedre end vi faktisk er. Det
snobberi er tydeligst på universiteterne ; her er adskillige uddannelser på kandidatniveau gået over til kun
at bruge engelsk i undervisningen. Rent ud sagt : Det
faglige niveau bliver derefter, og man glemmer at der
selvfølgelig er risiko for at det danske fagsprog stivner.
Og man bør vel også medtænke at det ærligt talt er
lidt underligt at en dyrlæge får hele sin uddannelse på
engelsk, men han eller hun skal altså efter eksamen ud
og virke i det danske samfund.
Trods den store sprogpolitiske interesse vil de fleste
af Folketingets partier alligevel ikke lovgive om sprogpolitik og domænetab. Universiteterne må selv styre
hvordan danske fagsprog udvikles – det er der ingen
indblanding i fra lovgivningsmagten.
En mindre påagtet konsekvens af globaliseringen
eller det naive snobberi for engelsk ser jeg i den indirekte sprogpolitik. Den kommer bl.a. til udtryk i hvilken
placering andre fremmedsprog har i det danske uddannelsessystem. I dag er selv tysk og fransk næsten helt
udraderet ikke bare i folkeskolen, men også i gymnasiet med garanteret fatale konsekvenser også for dansk
eksport på længere sigt. Vi tror at bare vi er nogenlunde til engelsk, går det nok. Det går måske, men
det kommer ikke til at gå godt nok. Siemens har en
dygtig finsk direktør i Danmark. Han sagde for nylig
i en kort debat om betydningen af færdigheder i flere
fremmedsprog : Tyskerne sælger på engelsk og køber
på tysk. Lad være at skolens undervisning i fx tysk og
fransk ikke har været særlig avanceret. Men den undervisning har placeret tysk og fransk i elevernes univers
og samtidig været rekrutteringsgrundlag til de videregående uddannelser i disse sprog – spørg lige hvordan
udviklingen har været i antallet af tyskstuderende på
de danske universiteter de sidste 15 år.
En dansk sprogpolitik bør i al sin enkelhed fastholde at vi skal have et dansk som dækker alle livets og
samfundslivets forhold, og at vi skal have en bredde i
nabosprog og fremmedsprog som skaber en kulturforståelse med langt flere nuancer.
I næste nummer kommer der lidt om vore nabosprog.
n

Henrik Hagemann er Foreningen Nordens repræsentant i Dansk Sprognævn og har været det siden 1982 ; det meste af tiden medlem af nævnets arbejdsudvalg og i to længere perioder også næstformand. Han var rektor for Marselisborg Seminarium i Århus 1978-84 og generalsekretær for Nordisk Råds Danske Delegation 1984-2009 ; han har haft tillidsposter i Foreningen NORDEN siden 1959. Selv om han nu er en travl
og munter pensionist (se billedet !), vil han bestræbe sig på at levere en klumme sprogligheder til hvert kommende nummer af NORDEN Nu.

Velkommen i Rejsemagasinet
Et godt og sikkert nytårstegn er Rejsemagasinet i
NORDEN Nu. Også i denne udgave er der mange
spændende og alsidige rejsetilbud, krydret med artikler
fra Norden og nabolande.
Foreningen Norden, Holstebro

Færøerne – 8 dages tur i selskab
med sangerinden Annika Hoydal
29. juli – 5. august 2011

På denne tur til Færøerne kommer du til at opleve alt
det bedste på Færøerne – det kan vi garantere.
I sommeren 2009 rejste vi selv turen, i selskab med
omkring 30 personer fra Foreningen Norden i Århus.
Dét var en fantastisk tur, som vi straks tænkte, at andre
skulle have muligheden for at opleve.
På turen kommer man til at besøge de fleste øer, inkl.
den sjældent besøgte sydligst beliggende ø Suðuroy og  
Mykines med alle fuglene.
Der er nu masser af fugle alle steder, og vi skal opleve
noget helt særligt på denne tur. Sent om aftenen går vi
højt op i fjeldet på Nólsoy og ser en koloni med den
sjældne lille stormsvale.
Og så skal vi sejle mange gange, både med en smuk
gammel skonnert, med den ordinære færge og med
hurtige både. Vi skal oven i købet sove på en færge
den ene nat.
Sangerinden og fortælleren Annika Hoydal er den
gennemgående rejseleder, som holder styr på det hele.
Desuden vil du komme til at møde flere forskellige
rejseledere og foredragsholdere med store evner som
formidlere. – Glæd dig til denne store tur.
Program:
Dag 1 : Afg. Billund 19.05 til  Vagar- Bus til Tórshavn  
Afg. Kastrup 19.00
Dag 2 : Heldags bustur: Saksun – Eiði – Gjógv – Gøta
– Klaksvík
Dag 3 : Kombineret sejl-/bustur: Mykines – Sørvåg
Dag 4 : Sejltur med Skonnerten Norðlýsi – nat gåtur til
verdens største Lille stormsvale koloni
Dag 5 : Kombineret foredrag og bus-/gåtur: Tórshavn
og Kirkjubø
Dag 6 : Guidet tur i det gamle Tórshavn. Eftermiddagen fri
Dag 7 : Sejltur til Suðuroy – Bustur rundt på  SuðuroyAfslutnings middag & kædedans. Overnatning
på færgen M/F Smyril

Vi opfordrer læserne til at gøre brug af lokalafdelingernes gode rejsetilbud, på tværs af landsdele og kredsgrænser. God rejselyst !
Redaktionen
Dag 8 : Morgensejltur med M/F Smyril tilbage til Tórshavn- Resten af dagen på egen hånd
Bus til Vágar – Afg. 15.15 – Ank. Billund 18.20
Afg. Mod Kastrup 14.45 - Ank. Kastrup 18.05 n
Fakta
Arrangør: Foreningen NORDEN Holstebro www.norden-holstebro.dk
Priser: Kr. 10.950 for medlemmer af Foreningen
NORDEN – (kr.11.200 for ikke medlemmer) (Tillæg
for enkeltværelse kr. 1.500).
Prisen inkluderer: Fly Billund – Færøerne t/r (inkl. skatter og afgifter)
Arrangeret fællestransport på Færøerne
Overnatning i delt dobbeltværelse. Toilet / bad deles af
to dobbeltværelser.
Helpension – undtagen sidste dag da kun frokost er
inkluderet
Dansktalende rejseledere, dvs. én samlende rejseleder
og desuden forskellige rejseledere og lokale folk.
Entréer
Prisen inkluderer ikke: Drikkevarer, ud over isvand, der
altid følger frit og rigeligt, eller forsikringer.
Yderligere oplysninger og tilmelding til : Frode Riber
97432097/40778033 fr@friber.dk eller Nils Bidstrup Mortensen 97432295/20234535 nbm@
nbm.dk
Tilmelding/Depositum : Tilmelding senest 1. april
2011. Depositum kr. 2.500 (kr. 3.500 ikke medlemmer) senest 1. april 2011. Restbeløbet indbetales
senest 20. maj 2011. Indbetalinger foretages til bankkonto nr. 4925-4925003999 (Foreningen NORDEN
Holstebro).
Teknisk arrangør: KulturRetur A/S (Team Island),
Mejlbyvej 670 8530 Hjortshøj. Tilsluttet Rejsegarantifonden.
Forbehold:
Der tages forbehold for ændringer i rejse- og udflugtsplanen som følge af vejrforholdene på Færøerne. Vi
forbeholder os ret til prisændringer, f.eks. nye skatter,
afgifter og brændstoftillæg.
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Af Anna Marie Færch

Foreningen Norden i Næstved arrangerede fra 10.-17.
juli i samarbejde med Schønberg Musik & Rejser, en
spændende kulturel og historisk tur til Finland/Suomi,
»de tusind søers land«. Et begreb man husker levende
fra barndommens geografiundervisning. Rejseleder
var den finsktalende operasanger Morten Schønberg
Sørensen. Med var også forfatteren Søren Sørensen,
herom senere.
Indledningsvis skal det siges, at danskerne ikke så
ofte rejser til Finland som til Norge og Sverige bl.a.
på grund af sprogforskellen, ligesom en del danskere
føler, at finnerne står os fjernere end de øvrige nordiske
folk. Turen gik med bus fra København med en overnatning i Sverige. Dagen efter så vi Stockholm, inden
vi ved femtiden begyndte den 16 timer lange sejltur til
Helsingfors forsødet med den store buffet og vine ad
libitum.
Næste formiddag gjaldt det sightseeing i den finske
hovedstad Helsingfors, som er kendt for sin fantastiske
arkitektur. Byen har været finsk hovedstad i snart 200
år, tidligere var det Åbo, men efter at Rusland havde
slået Sverige i Finskekrigen 1808-09 blev Helsingfors
hovedstad. Zar Alexander syntes, at Åbo lå for tæt på
Sverige, og Helsingfors lå betydelig nærmere ved St.
Petersborg. En tydelig arv fra årene under russisk herredømme er Uspenski-katedralen med sine store løgkupler.
Fra Helsingfors’ hjerte, Senatstorvet, gik vi op ad
den brede trappe til den kridhvide domkirke, Nikolajkirken fra 1852 med de grønne kupler med gyldne
kors. Kirken er tegnet af arkitekten C. A. Engel (17781840), der også har tegnet flere bygninger på torvet,
der har givet dette område et meget helstøbt og ganske enestående udseende. Vi kom også i den berømte
Tempelpladsens kirke fra 1969, der er sprængt ind i en
mægtig klippe, de rå vægge giver sammen med en stor
kobberkuppel kirkerummet et helt specielt udseende.
Efter et besøg i Sibeliusparken gik kursen mod den
finske nationaldigter Johan Ludvig Runebergs (18041877) by Borgå. På vej hertil fandt man ud af, at man
faktisk var kommet på en rullende højskole med Søren
Sørensen som »forstander«. Han gennemgik først
Runebergs berømte værk Fänrik Ståls sägner, som har
været af stor betydning for den finske national identitet, digtet »Vårt land«, som indleder denne digtkreds
14 NORDEN NU
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har siden 1848 været Finlands nationalsang. Under hele
turen kom vi til at nyde godt af Søren Sørensens enorme viden om finsk historie og litteratur. På et senere
tidspunkt introducerede han det finske nationalepos
Kalevala af Elias Lønnrot (1802-84).

Fantastisk operaaften
Under et ophold i Punkaharju - åsen, der stort ligger på
grænsen til Rusland, kunne vi få dyppet tæerne. Åsen
har nogle fantastiske naturformationer, der er formet i
istiden, og fungerer i dag som nationalpark med kunstcentret Retretti, også sprængt ind i en klippe. Ugens  enestående oplevelse var en operaaften (Puccinis Tosca) på
middelalderborgen Olofsborg i Nyslott/Savonlinna.
Fæstningen blev grundlagt i 1475 af den kendte stormand, danskeren Erik Axelsson Tott (1415-1481) som
en grænsefæstning mod russerne. Olofsborg har siden
1967 dannet ramme om Savonlinna Opera Festival,
der holdes i hele juli måned. Og man kan sige, at denne
borg er et symbol på det nordiske. Opført af en dansker,
opkaldt efter en norsk helgen Skt. Olav og i mange år en
svensk fæstning, da Finland var en del af Sverige.
Nu gik turen mod det sydvestlige Finland, hvor vi
skulle besøge Åbo, Finlands ældste by. Byen ligger ved
Auroflodens udmunding i den Botniske Bugt og er
omgivet af en enorm skærgård. Åbo er valgt til europæisk Kulturhovedstad i 2011 sammen med Tallinn i
Estland. Den smukke domkirke er opført i slutningen
af 1200-tallet og er Finlands nationalhelligdom. I 1509
blev Åbo under unionsstridighederne angrebet af den
danske admiral Otte Rud, Finland hørte jo under Sverige. Han røvede bl.a. domkirkens værdifulde sølvkalk
og et alterbrødsfad, to pragtstykker fra 1471, som kom
til Ejby kirke ved Køge. Kalk og fad blev på dansk
initiativ leveret tilbage næsten 400 år senere, i 1925.
Det andet store middelalderlige monument i Åbo er
slottet fra omkring 1280, hvor vi lige nåede et hurtigt
besøg inden lukning.

De smukke Ålandsøer
Efter en overnatning i Åbo tog vi morgenfærgen til de
utroligt smukke Ålandsøer, den mindste selvstændige
enhed i Norden med Mariehamn som hovedstad. Byen
er opkaldt efter tsar Alexander 2 af Ruslands hustru
Marie Alexandrovna. Øerne hører under Finland men
Een af Finlands mange smukke søer, omkranset
af birketræer – her i udkanten af Rudersdals
venskabsby, Jakobstad.

»de tusind søers land«
har udstrakt selvstyre, desuden har man eget flag og frimærker. Inden vi nåede ruinerne af den imponerende
fæstning Bomarsund opført af russerne ca. 1830-54 fik
vi en grundig historisk gennemgang af Søren Sørensen.
Bomarsund blev bombarderet af engelske og franske
styrker under Krimkrigen. Ved fredsslutningen i 1856
i Paris blev det besluttet, at øerne skulle demilitariseres.
Fra  Notvikstornet med flere kæmpekanoner var der
en glimrende udsigt over landskabet. Har man læst
ålandske Sally Salminens (1906-76) roman Katrina,
får man et godt kendskab til de barske livsvilkår for de
ubemidlede på Ålandsøerne i årene 1860-1930. Hendes smukke og farverige beskrivelser af øernes landskaber svarer ganske til ens forventninger. Vi smagte også
den lokale specialitet, de berømte Ålandspandekager,
en rigtig lækkerbisken.

En oplevelse, der var med til at få Finland ind under
huden, var da Airi Jensen (en af rejsedeltagerne) holdt
foredrag om at komme til Danmark som finnebarn
under krigen. Hun og broderen kom til Korsør i april
1942, de var da 3½ og 5½ år gamle. Broderen blev sendt
hjem efter befrielsen og Airi blev i Danmark. Drengene
skulle hjem men pigerne måtte blive. Airi rundede sit
foredrag af med at vise billeder af små forknytte finnebørn. Finland har blødt meget, i nyere tid var det som
bekendt vinterkrigen 1939-1940, hvor russerne indledte
med at bombardere Helsingfors, dernæst kom fortsættelseskrigen også mod Rusland fra 1941-44.
Har man sagt Finland må man også sige sauna. Vi
nåede ikke et saunabesøg på denne tur spækket med
interessante og gode oplevelser. Det har vi til gode til
n
næste gang.
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Med Foreningen NORDEN Vordingborg til Nordkap
Lørdag den 16.juli - torsdag den 28.juli 2011

Program:
Dag 1: Kørsel til Stockholm – natfærge til Åbo med
buffet om bord.
Dag 2: Videre over Tammerfors, Jyvaskyla gennem de
store finske skove og langs nogle af »de tusind søer«
til Oulu.

Dag 8: Vi fortsætter ad den nye »Lofast-vej« til Lofoten, besøger Lofotkatedralen syd for Svolvær, drejer
omkring det hyggelige fiskerleje Henningsvær. Dagens
sidste lille tur går ud til Mortsund helt ud til Vestfjorden, hvor vi skal overnatte i et rorbu-anlæg. Det er
bygget på pæle med douche/wc på værelserne.

Dag 3: Over Kemi til Rovaniemi på kanten af finsk
Lapland og lige ved Polarcirkelen. Vi besøger det interessante museum Arktikum om Laplands natur og kulturhistorie. Kører over Polarcirkelen til Luosto, hvor vi
overnatter på det dejlige spahotel.

Dag 9: Vi starter dagen med at besøge endnu et Unesco verdenskulturarv sted: Det idylliske fiskerleje Nusfjord. Efter at have nydt den fantastiske smukke natur
på Lofoten sejler vi fra Moskenes over til Bodø på fastlandet og kører til Fauske.

Dag 4: I dag kører vi langs Inari-søen til Karasjok – de
norske samers hovedstad med eget parlament.Vi fortsætter til Lakseelv og op langs Porsangen Fjord gennem
havtunnellen til Magerøya på Nordkapøen.
Her overnatter vi to nætter, så vi har god tid til
at besøge Nordkapklippen og opleve midnatssolen. I
tilfælde af dårligt vejr kan vi besøge klippen igen den
anden aften.

Dag 10: Ca. 100 km. syd for Fauske besøger vi det
kendte norske Polarcirkelcenter, før vi fortsætter over
Mo i Rana og Mosjøen. Fotostop i den hyggelige Sjøgata med mange træhuse. Overnatning i Steinkjer ved
Beitstadfjorden.

Dag 5: Fridag på Nordkapøen.
Dag 6: Vi skal tidligt op og med hurtigruten Fra Honningsvåg langs de arktiske fuglefjelde til Hammerfest.
Morgenmad på skibet.
Bussen henter os i Hammerfest og kører til Alta,
hvor vi standser ved de berømte helleristninger, der
er Unesco verdenskulturarv og over Kvænangsfjeldet
(udsigtspunkt) til Sørkjosen.
Dag 7: Langs Lyngenfjorden mod syd til Gratangen ud
mod øgruppen Vesterålen til Harstad.

16 NORDEN NU

NR.1 – JANUAR 2010

Dag 11: Vi kører forbi det historiske Stiklestad til
Trondhjem, her besøger vi Nidaros-katedralen, hvor
en lokal guide viser rundt. herefter er der mulighed
for at gå en tur langs elven med den gamle bybro. Vi
fortsætter gennem Dovre Nationalpark ned mod Gudbrandsdalen, for at se den gamle stavkirke ved Ringebu.Overnatning i Lillehammer.
Dag 12: Kørsel langs Norges største sø Mjøsen over
Hamar til Oslo. Der bliver mulighed for at se Kongeslottet, rådhuset og Stotinget ude fra, før vi kører til
DFDS-skibet. Vi spiser og overnatter om bord.
Dag 13: Ankomst til København ved 9-tiden og forn
ventet hjemkomst omkring middag.

Fakta
Pris : kr. 13.745,- incl. bus, skibe, vej og tunnelafgifter,
entre på Nordkapcenteret, morgen og aftensmad på
hotellerne, frokost i det fri ved bussen samt entreer jvf.
program. Tillæg for enkeltværelse kr. 2.780,-.
Rejseleder : Folke Hansen. Tilmelding senest fredag
den 13. maj til Folke Hansen.
Ansvarlig arrangør : Foreningen NORDEN i Vordingborg i samarbejde med Ældresagen i Vordingborg.
Teknisk arrangør : Ørslev Gruppe og Specialrejser
A/S, medlem af Rejsegarantifonden nr.1711.
Supplerende information fås hos: Folke Hansen , Bjørnevænget 19, 4760 Vordingborg, telf: 55377312 /
244803, e-post : Foki@mail.dk

Lørdag nyder vi en morgenbuffet, inden dagens
program, der bla. byder på museumsbesøg og tur i byen
med frokost. Efter en kort pause på hotellet kører vi
nordpå til Töreboda, hvor vi kl. 15.30 sejler med turbåden m/s Sandön, der bringer os på en smuk sejlads gennem flere sluser og ud på søen Viken. Undervejs serveres middag og kaffe. Vi slutter sejladsen i Karlsborg kl.
20, hvorfra vi med bussen kører en aftentur gennem
sommerlandskabet hjem til Tidaholms Stadshotell.
Søndag begynder vi dagen med morgenbuffet,
inden vi pakker og forlader hotellet. Vi kører sydpå,
og undervejs nyder vi sommerlandskabet og en god
frokost. Der bliver selvfølgelig også tid til eftermiddagskaffe, inden vi fra Helsingborg sejler til Helsingør
n
med ankomst til Roskilde kl. ca. 17.

4 dages rejse med bus til Göta
Kanal i sommerferien 2011
Nu har du chancen. Mange mennesker har drømt om
engang at prøve den interessante og idylliske sejlads på
Göta Kanal. På utallige opfordringer tilbyder vi denne
specialrejse, hvor alt undtagen drikkevarer til maden
er med i prisen.
Torsdag : Vi kører med vores luksusbus via Helsingør til det nyrestaurerede og charmerende Tidaholms
Stadshotell, hvor vi skal bo i 3 nætter, så vi kan føle os
hjemme og slipper for at skifte hotel. Vi har igen lejet
hele hotellet, som vores tidligere gæster har været begejstrede for. Undervejs til hotellet holder vi kaffepause
og ved ankomsten venter gode værelser og en lækker
middag efterfulgt af aftenkaffe.
Fredag morgen venter en stor morgenbuffet, inden
vi kører en smuk tur til Göta Kanal, hvor vi i Motala
stiger ombord i m/s Kung Sverker. Vi sejler gennem 5
sluser med en niveauforskel på 15 meter til søen Boren.
Undervejs spiser vi frokost og får kaffe. I Borensberg
stiger vi af og kører med vores bus langs kanalen til
sluserne i Berg, hvor vi fra land ser bådene blive sluset
igennem. Vi følger kanalen til det kendte Göta Hotell,
hvor vi drikker kaffe og spise vafler »med grädde, hjortrons- og drottningssylt«, inden vi med bussen forsætter
udflugten, der ender ved vores hotel. Vi slutter dagen
med middag, kaffe og måske en aftentur gennem den
stille by.

Fakta
Arrangør : Oplevelsesrejser for Foreningen Norden,
Roskilde afdeling
Afrejse : torsdag den 30. juni kl. 13 fra Roskilde Station
Hjemkomst : søndag den 3. juli kl. 17 til Roskilde Station
Pris : 3.895 kr. inkl. bus, færge, 2 sejladser på Göta
Kanal, rejseleder, entreer, hotelophold i delt dobbeltværelse med tv og eget bad/wc, alle måltider og kaffe.
Her får du meget for pengene. Ikke medlemmer af Foreningen Norden skal betale + 200 kr.
Mulighed for enkeltværelser mod tillæg på 450 kr.
Rabat for enkeltværelse uden eget bad/wc 300 kr.
Bestil tilmeldingsblanket hos rejseleder Alf Tornberg på
e-mail: alf@nanortalik.dk eller på tlf. 27 52 82 38. Hurtig
tilmelding anbefales.
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Sommerrejse til det eventyrlige Sverige i H.C. Andersens fodspor
Foreningen NORDEN Københavns
afdeling inviterer sammen med skuespilleren og H. C. Andersen-kenderen
Christian Steffensen, på en herlig og
oplevelsesrig sommerrejse til det skønne Sverige den 28.maj -3.juni 2011.
Det er ganske vist, at eventyrdigteren
blev stormende forelsket i den unge
svenske verdenssopran Jenny Lind,
som imidlertid ikke kunne strække sig
længere end til at udnævne digteren til
sin »broder«. – Dette til trods, gæstede
H. C. Andersen Sverige i alt seks gange
i tidsrummet 1837 - 1871, og kvitterede
med sin smukke rejsebog – I Sverrig.
Turens kunstneriske vejviser, skuespilleren og sangeren Christian Steffensen, (tidl. landsstyre-medlem i Foreningen NORDEN), har pakket
kufferten med Andersens dagbøger, breve, sange, digte,
erindringer, rejsebeskrivelser, historier m.v. – Undervejs vil han synge og læse op fra Andersens værker og
således gøre sit til, at denne tur bliver en uforglemmelig

og helt særlig rejseoplevelse.
Vi vil naturligvis
se en række af de
steder som H. C.
Andersen besøgte,
ligesom der gøres
stop ved andre
markante seværdigheder : Vadstena
Kloster, Kanal- og
Søfartsmuseet
i
Motala, Bergs Sluser,
Stockholm,
Jenny Lind-udstillingen, Ulriksdal
Slot,
Uppsala, Chr. Steffensen - kunstnerisk vejviser.
Linnéhaven, Danmarks Kirke, Gamla Uppsala, Falun Kobbermine, Carl
Larsson-gården, Siljansøen, Vasastenen, Anders Zornn
museet, Kinnekulle, Trollhättan o.a.

Fakta
Specificeret rejseplan (dag til dag) kan ses på hhv. : www.
litteraturen.dk og www.orslev.dk

Entréer til de ovennævnte seværdigheder er inkluderet
i prisen.

7 dages busrejse i Sverige: Teknisk arrangør Ørslev
Specialrejser, medlem af Rejsegarantifonden nr. 1711.
Pris pr. person DK kr. 7.900, -Tillæg for enkeltværelse
DK kr. 985, -

Afgang kl. 8:00 d. 28. maj / Hjemkomst d. 3. juni kl.
19:00 : DGI Byen / Ingerslevsgade.
Tilmelding og yderligere information : Foreningen
NORDEN Københavns afdeling, Susanne Prip Madsen
tlf. 3962 3495 - e-mail : suspripmadsen@webspeed.dk
Tilmeldingen er bindende.
I tilfælde af for få tilmeldinger kan rejsen ikke gennemføres, og det fulde indbetalte beløb tilbagebetales.
Sidste tilmeldingsfrist : 1. marts 2011.

Prisen inkluderer: 4* bustransport. Chauffør jfr. køreog hviletidsbestemmelser. 6 x overnatninger i dobbeltvær. i 3* hoteller. 6 x morgenmad. 2 x middage på hotel.
(drikkevarer på egen regning)

Eventyrrejse i påsken i Samernes Rige
20. - 25. april 2011

Pris: kr. 5950.- ½ pension.
Logi: Hotel Hetta i Nordvest - Finland.
Oplev påsken sammen med Samerne
– Europas sidste naturfolk.
Arr.:
		
		

Else Byskov, Foreningen Norden/Faxe
Torben Dinesen, Foreningen Norden/Præstø
n
Helge Sørensen, Møn tlf. 5581 6206.
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Svenske højdepunkter, natur, historie og kunst
Med foreningen NORDEN, Århus, den 23. – 30. juli 2011
Turen er en lystrejse gennem Sverige, fra vestkysten til
østkysten, med besøg i Göteborg, Stockholm, Uppsala,
Mårbacka, Vadstena og en hel del mere. Vi kommer hele
vejen rundt om de to store søer og får på den måde et godt
indtryk af den smukke sommerlige natur i Sverige.

 ag 4 / tirsdag den 26.juli + dag 5 / onsdag den 27.juli
D
Tur til centrum af Stockholm, bl.a. Stadsmuseet,
Gamla Stan, Moderna Museet, fritid på egen hånd.

Vi bor på to højskoler, først Ljungskile nord for Göteborg i to dage og derefter på Nordens Biskops-Arnö i
fire dage. Den sidste ligger på en smuk ø i Mälaren og
stedet har en spændende historie. Med Biskops-Arnö
som base vil vi besøge både Stockholm og Uppsala,
som ligger i rimelig køreafstand fra højskolen.
Lokale guider vil fortælle om de mange vigtige steder, som vi skal besøge på turen.
Eftersom vi skal køre ret langt, har vi valgt en luksusbus – en såkaldt VIP-bus – til at transportere os. Den
er indrettet med god plads, så det er muligt at bevæge
sig lidt rundt.

Dag 6 / torsdag den 28.juli
Tur til Uppsala, bl.a. kæmpestore gravhøje, kirke,
universitet, inkl. anatomisk teater

Program (koncentrat) :
Dag 1 / lørdag den 23.juli
Århus (kl. 7.00) – Frederikshavn – (færge) - Göteborg
(to-tre timers pause, på kunstmuseum?) – Ljungskile
Folkhögskola (to nætter). Indkvartering og middag

Fakta

Dag 2 / søndag den 24.juli
Udflugter i nærområdet. Helleristninger, Nordiska
Akvarellmuseet mv.
Dag 3 / mandag den 25.juli
Afgang og nord om de to store søer. Besøg på Selma
Lagerlöf ’s Mårbacka. Til Nordens Folkhögskola
Biskops-Arnö (fire nætter). Indkvartering og middag.

Dag 7 / fredag den 29.juli
På vej hjem, mod sydvest til Vadstena – kloster, kirke
og slot. Overnatning på Klosterhotellet
Dag 8 / lørdag den 30.juli
Afgang tidligt, for at nå færgen kl. 12.45 mod Fren
derikshavn, i Århus ca. kl. 18.00.

Pris pr. person: kr. 8.250 (i delt dobbeltværelse).
NB: Tillæg for enkelt-værelser.
Prisen inkluderer : buskørsel iflg. program, i VIP-bus
med god plads, indkvartering (delt dobbeltværelse
m. privat bad/toilet), fuld pension (bortset fra frokoster på færgen), lokale guider og samtlige entréer.
Prisen inkluderer ikke drikkevarer ved måltider.
Arrangør : Foreningen NORDEN, Århus. Kontakt K.
Torben Rasmussen (86 12 18 49 eller pr. e-mail :
torben@team-island.dk – udførligt program sendes
gerne.
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Sápmi
samernes smukke land nord for polarcirklen i Sverige
Samernes vintermarked
i Jokkmokk
29.januar - 7. februar 2011
I over 400 år har samerne hvert
år afholdt deres vintermarked. Et overflødighedshorn af kulturelle, musikalske og kunstneriske
oplevelser samt et udendørs marked der kan tage
pusten fra enhver.

Mere end 500 boder med alt fra det smukkeste samesløjd til dybfrosne flødeboller. Dagene inden markedet
bruges på langtur i den smukke arktiske vinter, besøg
hos lokale kunstnere, byvandring, besøg på Ájtte,
svensk fjeld- og samemuseum m.m.
Vi bor på hotel Gästis lige midt i hjertet af Jokkmokk
og i umiddelbar tilknytning til markedspladsen. Rejsen
foregår med tog.

Teknisk arrangør:
bis@snr.se
www.snr.se
Medlem af den svenske
rejsegarantifond

Pris : 12.190,- kr. i pr. pers. i d. rum
13.355,00 kr. pr.pers i e.rum
Rejsen 2012 finder sted 28.januar - 6. februar.

Akrylmalekursus med
danskunderviser i Kvikkjokk
12.-19. september 2011
Akrylmalekursus med dansk underviser i Sápmis
fantastiske flammende efterårslandskab i den lille
kirkeby Kvikkjokk hvor vejen ender og nationalparken Sarek tager over med sine smukke bløde
fjelde. Rejsen foregår med fly. Læs mere på www.
sn-rejser.dk eller ring efter brochure !

Hotel
Hotel Gästis
www.hotell-gastis.com

Rejseleder/info/tilmelding
Mette Rubin
Thorkildsgade 60 st.tv.
5000 Odense C
63 12 20 36 / 20 62 39 59
metterubin@galnet.dk
www.sn-rejser.dk

Med Silkeborg afdeling til »Snaphanelandet«
Turen går til Skåne den 16. – 19. august 2011
Foreningen NORDEN i Silkeborg
arrangerer en 4 dages busrejse til
Vittsjö i det nordlige Skåne midt
i »Snaphanelandet«, 450 km fra
Silkeborg. I det gamle grænseland
er der mange vidnesbyrd om en
tid, hvor danskere og svenskere var
arvefjender. Stengærder, skovsøer
og Falunrøde træhuse giver landskabet et helt unikt præg, og i Skåne
kalder man denne egn »Skånes Norrland«.
Prisen er ca.
3.200,- ved 18 deltagere og inkluderer
busrejse,
udflugter, 4 dages
ophold (3 nætter)

på Ubbalt Gårdshotell med morgenmad og middag samt frokost på
Ringsjö Wärdshus  på udrejsedagen.
Desuden indgår frokost på »Sjöstugan« i Vittsjö, på Wanås slot samt på
Margaretapaviljongen i Malmö på
hjemrejsedagen. Entréudgifter til
slot og museum indgår ligeledes.
Foruden at nyde den skønne
natur, hvor man kan cykle eller
vandre efter lyst og evner, skal vi
se Hovdala Slot Wanås Slot med

kunstmuseum og skulpturpark
samt Chr.IV’s by Kristianstad
med den berømte Hellige Trefoldighedskirke. På hjemvejen kører
vi via Lund og ser Domkirken og
Universitetet og slutter med frokost
i Malmø, før vi kører over broen og
hjem til Silkeborg.
Tilmelding og detaljeret dagsprogram hos Britt Nielsen alex.
britt@nielsen.tdcadsl.dk eller på
mobil 004521392044. Maks. antal
deltagere 18. Der
tages forbehold for
større pris- og valutaændringer. Sidste
frist for tilmelding
den 1. februar. n

Til Stockholm

Med Foreningen NORDEN, Frederikshavn 25.-29. maj 2011
Vi besøger Stockholm i de lyse nætters tid, så måske
kan vi indsnuse lidt Stockholmer-luft allerede den første aften efter ankomsten kl. ca. 19.00, indkvartering
og middag.
Morgenbuffet hver dag kl. 8.00. Kl. 9.30 kører bussen til dagens oplevelser. Udover de i oversigten nævnte
besøg skal vi selvfølgelig også gå en tur i »Gamla Stan«,
med de smalle gyder.
I Stadshuset, Stockholms
vartegn, kan vi bl.a. glæde os
til at se »Rådhussalen«, den
gyldne sal. Waldemarsudde,
prins Eugens slot ligger i
Djurgården i en dejlig have/
park og huser hans store
kunstsamling. I skærgården ligger fæstningen
Vaxholm.
I Riddarholmskirken står kongelige sarkofager. Så
her kan vi repetere historierne om
Karl d. X. Gustav
og Karl d. XII. m.
fl., som har voldt os
danskere så megen
sorg og tilbagegang.
Vi kan også glæde os
til at se Vasaskibet, et fantastisk kunstværk, som sank
på jomfrusejladsen i 1628 og
blev hævet i 1961.Nationalmuseet/Kunstgalleriet m. Anders
Zorn, Carl Larsson m.fl.
Er man interesseret i en teateraften i Dramaten, Stockholms
»Kongelige Teater«, vil vi arbejde
på det, når programmet for maj
foreligger.
Programmet er godt pakket,
men der er sat lidt tid af til egne
ønsker. Stockholm er en spændende

Fakta
Pris kr. 3.775, – Enkeltværelsestillæg kr.1.280,Tilmelding til Karin A. Jensen, tlf. 98425534 eller pr.
e-mail arveschoug@webspeed.dk senest jan. 2011.
Samtidig med tilmelding bedes du/I indbetale depositum kr.1000 per person til Karin el. DANSKE BANK
på konto 4780-4780849959. (hvis betaling i banken,
husk da at påføre afsender).
Restbeløb betales senest 1.april.
Inkluderet i prisen:
Færgefart retur Frederikshavn-Gøteborg. Moderne
turistbus fra Stenaterminal i Göteborg på hele turen
og tilbage til Göteborg. Bussen kører alle ture i Stockholmsområdet. Rejsegarantifondsafgift.
Entreer: Vasaskibet, Riddarholmskirken, Stockholms
Stadshus m. guide, Nationalmuseet og Kunstgalleriet
m. guide, Waldemarsudde (prins Eugens samling) m.
guide, besøg på Vaxholm fæstningen v. Stockholm-fjordens munding.
Ophold på Quality hotel Globe, 4-stjernet hotel med
halvpension (morgenmad og aftensmad). Hotellet er
beliggende ved Globen og tæt på Sødermalm. Adr:
Arenaslingan 7. 12126 Stockholm.
Tlf. 0047(0)8 6866300 e-mail: info.g.globe@choice.
se

Husk: Sygesikringskortet og en god madpakke til første
dag, vi får aftensmad efter ankomst.

og smuk by, og vi glæder os til at vise nogle af de mest
kendte, seværdige steder frem.
Rekvirer evt. dag til dag program eller læs det på
www.frederikshavn.foreningen-norden.dk n
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Venskabsbybesøg i Tallinn i Estland
Af Bent Jensen

Rejsen var arrangeret af NORDEN -Nykøbing Falster
afdelingen, og målet var at besøge den nye venskabskommune, Harju amt, og få et indblik i de samfundsmæssige, kulturelle og historiske forhold i de gamle
danske besiddelser i det nordlige Estland. Harju amt
omfatter hovedstaden Tallinn samt områderne øst og
vest for byen.
Turens 46 deltagere repræsenterede både Jylland,
Fyn og Sjælland, men hovedparten var fra lokalafdelingen.
Tallinn betyder »danskerbyen«. Det stammer fra
den gang, Valdemar Sejr i 1219 besejrede byen, hvorefter Danmark regerede i Tallinn og det nordlige Estland
til 1346. Siden den tid har esterne været et undertrykt
folk af svenskerne, tyskerne og russerne, og kun været
frit i nyere tid fra 1920 til 1940 og efter 1991. Men i dag
får man straks det indtryk, at Estland er frit igen og
Tallinn er vækstcenter nr. 1 i de baltiske lande, det er her
langt de fleste udenlandske investeringer er placeret.
Besøget startede med at få et indblik i den historiske
gamle by, som er optaget på Unescos verdensarvsliste

samt besøg i parlamentet med rundvisning og orientering om det politiske system. Parlamentet har 80
mandlige- og 21 kvindelige medlemmer.
Dernæst fulgte et besøg i området øst for Tallinn med
middelalderborgen Rakvere, som danskerne byggede
i 1200-tallet og i dag er indrettet som et middelaldercenter med interessante aktiviteter. Borgen er indrettet
med forskellige afdelinger, som skildrer livet i middelalderen. Der er f.eks. torturkammeret, en afdeling der
skildrer helvedet, men også et bryggeri med ølkælder.

Besøg i lokalsamfundet
I kulturhuset i byen Kuusalu, var der arrangeret et
møde med det lokale sangkor og folke-danserforening,
som sang og dansede for os og inddrog aktivt de danske
deltagere i aktiviteterne. Arrangementet sluttede med
fælles kaffebord og overrækkelse af gaver. Mødet var et
godt eksempel på, at selv om der kan være en sprogbarriere, så opstår der spontant et fællesskab og samvær
om aktiviteterne.
Desuden besøg i Kunstmuseet Kumu, færdigbygget
i 2006, som er Estlands svar på Louisiana i Humlebæk,
og Harju amts egnsmuseum.

Området vest for Tallinn

Alexander Nevsky-katedralen

med sin fine middelalderby, bymur og 26 byporte og
tårne. Byen er delt i 2 dele: Den øvre del oppe omkring
Toompea, højen med parlamentet, og den nedre del
med rådhuspladsen som centrum. Vi besøgte bl.a. den
danske konges have som er en fredelig plet inden for
bymuren og stedet, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen. Desuden besøg i de historiske steder, Alexander
Nevsky-katedralen, domkirken og Sct. Nikolaj kirke
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I denne del var det især den tidligere militærby Paldiski
og Padise med en gammel cistercianer-klosterruin samt
vandfaldet i Keila-Joa, som havde vores interesse. Byen
Paldiski blev under sovjetisk herredømme omdannet
til en vigtig militær- og ubådsbase med oprettelse af et
stort flådetræningscenter og uddannelse af kadetter til
atomubådsflåden. Derfor var byen den gang en lukket by og afskåret med pigtrådshegn fra omverdenen
og officielt ikke eksisterende, senere blev der bygget
atomreaktorer som først blev lukket i 1989. Vi ville
gerne have besøgt de tidligere anlæg, men det var vores
kontaktpersoner ikke interesseret i. Det var stadig et
lukket område.
På opholdets sidste dag var der arrangeret et møde
i det danske kulturinstitut i Tallinn, hvor bl.a. en
repræsentant fra den danske ambassade holdt et oplæg
vedrørende samfundsforhold i Estland og deltagerne
havde mulighed for at stille spørgsmål. Besøget sluttede med en udflugt til frilandsmuseet Al Mare, hvor
der netop den dag blev afholdt ”brød- og kartoffeldag”
med mange smagsprøver. Tillige var det også »bedsteforældredag«, hvilket kom til udtryk med mange besøgende med børnebørn.

Da det var en hel ny venskabskommune og for at få
et personligt kendskab foretog undertegnede en planlægningsrejse for at afklare praktiske forhold og holdt
møde med kommunens kontaktperson, som er skoleinspektør i forvaltningen.
Rejsen har været en succes og stor oplevelse for deltagerne, som har fået indblik i et af de nye EU-landes
politiske, kulturelle og historiske udvikling. Efterfølgende har vi fået mange positive tilkendegivelser fra
deltagerne. Arrangementet blev afsluttet med en rejseaften, hvor der blev vist digitale billeder fra rejsen. n

Parlamentet, Tompea slot

Til Kaffemik i Grønland

Fuldt hus i stuen ved denne kaffemik.

Isbjørneskindet med en dragt i børnestørrelse.

Et hyggeligt og interessant indslag i Foreningen NORDEN Karup - afdelings rejse til Grønland sidste sommer var deltagernes møde med den lokale befolkning
i form af kaffemik i private hjem.
Således fortæller Birgit Brun om oplevelserne for
denne del af deltagerne, som var på besøg hos en tidligere fiskeriminister, hvor 3 døtre serverede for gæsterne.
De var hjemkaldt, fordi de troede det var en engelsktalende familie, de skulle have besøg af:
-På gulvet lå et isbjørneskind, hvor der var arrangeret
en grønlandsk dragt i børnestørrelse, som det er skik,
at børnene havde den på
første dag i skole. På
hylden lå kraniet,
faderen havde selv
skudt disbjørnen.
Pigerne
havde
været med til at
spise kødet, som
var blevet kogt i rigtig mange timer på
grund af frygten for
trikiner.

-Vi havde en god snak med pigerne, som bl.a. fortalte, at moderen var fra en af de tvangsforflyttede familier
fra Østgrønland fra 70-erne, og hun havde stadig svært
ved at tale om det, fortæller den pågældende rejsedeltager.
n

Glücksburg, Glückstadt & Hamborg

 dages busrejse. Arrangør: Foreningen NORDEN, Brønderslev afdeling
Afrejse mandag den 2.maj 2011
kl. 7.00 fra Brønderslev. Påstigning
undervejs.
I løbet af de 4 dage besøger
vi slottene Glücksburg og Gottorf, byerne Schleswig, Hamborg,
Glückstadt og Friedrichstadt. Og i
Hamborg tager den lokale dansktalende guide os med rundt i byens
centrum og på en sejltur i havnen
og de mange kanaler.
På udflugten fra Glücksstadt til
Friedrichstadt bliver der stop ved
Kieler-kanalen og ved det store sluseanlæg ved Ejder-flodens udløb i
Nordsøen ved byen Tönning.

Vi kommer vidt omkring, især
i det flade land med de store græsarealer ved halvøen Eiderstedt.
Rejsegaranti : Foreningen NORDENs landsforening er medlem af
rejsegarantifonden, hvorfor garantifonden også omfatter lokalforeningen. Pris kr. 2.15,- pr. person
i dobbeltværelse inklusive halvpension, der begynder med middag
den første dag og slutter med morgenmad på den sidste dag.
Tilmelding til Else Marie Pedersen Dannebrogsgade 88, Brønderslev, tlf. : 98 82 14 34 eller til rejseleder Just Justesen, tlf. 65 38 25 50

e-mail : fonager2@justesen.mail.dk
I forbindelse med tilmelding
betales et depositum på kr. 495,pr. deltager. Senest tirsdag den
1.marts betales restbeløbet. Pengene indbetales til Sparekassen Himmerland, reg. nr. 9805 Konto nr. 21
56 56 3. Husk at anføre »navn og
Lykkeby« i forbindelse med indbetalinger.
Bemærk: Vi kører i røgfri bus og
bor på røgfri hotel, men ellers er der
ikke nogen, som blander sig i deltagernes rygevaner. Bemærk også, at
der på denne tur er 4 eneværelser til
rådighed uden pristillæg.
n

10 DAGE I DET GRØNNE GRØNLAND
Fra den 5. - 1. juli 2011 med
Foreningen NORDEN, Allerød

Sydgrønland er kendt for sin frodighed, fjelde og meget varierede
ﬂora, men her er også gletschere
og isfjelde i alle former.
Det var islændingen Erik den
Røde, der gav landet navnet
Grønland, da han i året  var
på opdagelsesrejse i fjordene
omkring det nuværende
Qaqortoq (Julianehåb). Kom selv
og se hvorfor!
På denne rejse
vil vi opleve
små fårehol-
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dersamfund, der er placeret, hvor
nordboerne i sin tid anlagde deres
bygder, naturens stilhed
på vandringer i
fjeldene
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og det moderne Grønland i byen
Qaqortoq (Julianehåb).
Klimaet er ganske mildt
med gennemsnitstemperaturer
omkring  grader celsius, og der
er lyst fra kl.  om morgenen til
kl.  om aftenen.
Dag 1:

Afrejse fra København
kl. 09.40, ankomst
Narsarssuaq kl. 10.10
(lokal tid)

Dag 2:

Brattahlid (Qassiarsuk), sejltur på fjorden,
Gardar (Igaliko).

Dag 3/4: Igaliko, ture i fjeldene med storslåede
udsigter.
Dag 5:

Sejltur via Hvalsø Kirkeruin til Qaqortoq
(Julianehåb).

Dag 6:

Qaqortoq, vandring omkring Storesøen.

Dag 7:

Qaqortoq, udflugt til de varme kilder i
Uunartoq. Middag på restaurant.

Dag 8:

Helikopter Qaqortoq - Narsarssuaq.

Dag 9:

Vandring til indlandsisen

Dag 10:

Hjemrejse kl. 13.30, ankomst København
ca. kl. 22.
n

Fakta
Pris: kr. 16.925.- pr. person
Prisen inkluderer: Fly København-Narsarsuaq t/r, sejladser iflg. program, helikopter Qaqortoq-Narsarsuaq,
indkvartering på vandrerhjem (med egen sovepose og
lagen), bagagetransport. Morgenmad, frokost (madpakke) og middag alle dage. Én middag på restaurant.
Lokalkendt guide. Alle skatter, gebyrer og afgifter og
obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden.
Tilmelding - og yderligere oplysninger - gennem Foreningen NORDEN i Allerød v/Steen Sehested, tlf.
22565332 eller mail steen@skelvej.dk
Ved tilmelding betales depositum kr. 2.500.Restbeløbet ind betales senest 11 uger før afrejse
(18. april 2011)
Der skal være min. 10 deltagere for at gennemføre
turen.
Teknisk arrangør: Grønlands Rejsebureau.

Akureyri, Myvatn, Snæfellsnes og Reykjavik

10 oplevelsesrige dage fra . - 13. sept. 2011 med Foreningen NORDEN - Møn/Bogø - afdeling
Solen står stadig højt på himlen over det mangfoldige
islandske landskab i september måned, hvor sommeren
så småt er blevet afløst af efterår.
På denne tur, arrangeret i samarbejde med rejsebureauet Nordic Adventure., venter der smukke dale,
imponerende store vandfald, enorme gletschere og
brusende gejsere, der står i dyb kontrast til de forrevne
klippelandskaber med vulkaner og lavasten.
I det nordlige Island er der masser af dagslys og gennemsnitstemperaturerne er omkring 10 grader og den
uberørte natur er fantastisk smuk. Med andre ord er
Island pragtfuld i det gryende efterår.
På denne tur starter vi i Nordisland i Akureyri, som
ligger sydligt ganske tæt på polar-cirklen, og derfra til
det naturfredede område ved Myvatn sø, hvor vi tilbringer de første dage i den helt storslåede og meget
uberørte natur.
Vi besøger også de klassiske steder som Godafoss,
Dettifoss og Dimmuborgir, der er et stort område af
størknet lava, som nærmest ligner et troldelandskab.
Den store oplevelse bliver antagelig en hvalsafari fra
Husvik, der har ry for at være hvalsafariens hovedstad
i Europa. Turen rundes af med en sightseeing i Reykjavik og fælles middag den sidste aften i Reykjavik.
Turen koster kr. 13.5 pr. person og inkluderer alle
fly, transfers, nævnte udflugter, morgenmad, frokost
og aftensmad (med undtagelse af 1 dag i Reykjavik), 2

nætter i Akureyai, 3 nætter i Myvatn, 2 nætter i Snæfellsnes og 2 nætter i Reykjavik, dansktalende guide,
rejseleder fra Foreningen Norden Møn/Bogø, alle skatter og afgifter.
For yderligere information/tilmelding: Kontakt Foreningen NORDEN Møn Bogø – afdeling
v/Helge Sørensen på tlf. 55 81 62 06 eller pr. e-mail :
helge.soerensen@mail.dk
Der tages forbehold for ændringer i det planlagte
program. Der skal være min. 15 deltagere for gennemførelse af programmet.
n

Med Blicher-Selskabet og Foreningen Norden til Sverige
11. – 20. juli 2011 – 175 år efter Blicher
Juli 2011 er det 175 år siden, Blicher påbegyndte sin
store »Sommerreise i Sverrig Aar 1836«. Den rejse gjorde ham til en varm skandinavist. På rejsen vil vi opsøge
nogle af de steder, som har sat sig spor i Blichers digte
og i hans rejsebeskrivelse.
Vi kommer blandt andet til:
Lunds domkirke, Romeleklint,
Kullen, Göteborg, Trollhättan
når sluserne åbnes, Kinnekullen, som Blicher tænkte sig
som  »Nordens Parnas«, Haga,
Stockholms Gamla Stan og
Storkyrkan, Drottningholm,
Rosendal, Djurgården, Uppsala, Skokloster, Bergs sluser,
Vadstena – og vi sejler en aften
på Göta Kanal.
Rejseleder er tidligere museumsleder for Blicheregnens
Museum Hans Kruse.
Medrejsende er : Forfatteren
Knud Sørensen, Blicher-Selskabets formand Erik Harbo,
Bente Harbo, kulturhistoriker
Dorthe Kaldal.

Rejsen koster 5.850 kr. for ti dage, 9 overnatninger
inkl. morgenmad, middag første og sidste aften samt
sejlads på Göta Kanal. Tillæg for enkeltværelse.
Vi skal vandre i Stockholms Gamla Stan og – måske
– drikke kaffe på Stortorget, hvor Christian II foranstaltede blodbadet i 1520. Vi skal se masken, Gustav
III bar på maskeraden, hvor han blev myrdet 1792. Og
Gustav II Adolfs hest »Streiff« – den han red på under
slaget ved Lützen i 1632.
På Djurgården finder vi busten af Bellman, som Blicher også har set og digtet om – et godt sted at synge
en af Bellmans viser ! Måske kan vi i Uppsala se den
berømte sølvbibel, som Blicher ikke fik adgang til. Og
Domkirken, slottet, Gamla Uppsala… Som Blicher
skal vi sejle på Göta Kanalen – dog kun en aftentur,
Blicher sejlede helt fra Stockholm til Göteborg. n
Turen sker i et samarbejde mellem Blicher-Selskabet og
Foreningen NORDEN- Kjellerupegnen.
Tilmelding snarest, dog senest 1. maj 2011.
Nærmere oplysninger og tilmelding :
Hans Kruse, Vattrupvej 37, 8620 Kjellerup. Tlf.
86880101 – e-mail: hanskruse.f@gmail.com

Tranedans ved Hornborgasjön i Sverige
Den 8.-10. april 2011

Oplev den flotte naturoplevelse ved Hornborgasjön
– og se tranerne komme flyvende i tusindvis og slå sig
ned ved søen.
Her opfører de deres danse, som har flere funktioner
og finder sted når som helst. Det kan være parringsdanse eller blot glædesdanse i form af høje hop og piruetter.
Tranerne danser i al slags vejr, og både morgen og aften
og ofte »smitter« dansen.
I området findes også mange svømmefugle og ved
besøg i fugletårne og gangbroer rundt om søen kan vi
iagttage de mange fugle. Der er anlagt gangbroer fra
bredden og langt ud i søen, så der er rig lejlighed til
at iagttage fuglelivet og naturen. Helheden er et betagende optrin, som kan opleves på få meters afstand.
Turen byder også på kulturelle og historiske besøg,
da vi opholder os i området, som kaldes »Arns rige«,
som Jan Guillous beskriver i sine bøger, og som er filmatiseret og sendt i tv.
Når tranernes skrig høres, så ved vi at foråret, lyset
n
og varmen er på vej.
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Fakta
Tidspunkt: 8.-10. april 2011.
Pris: Ca. kr. 2.450,-. Inkl. moderne bus, hotel med helpension, som dækker alle måltider fra fredag aften til
og med aftensmad søndag, samt entréer.
Enkeltværelsestillæg kr. 325.
Prisen er beregnet med 35 deltagere.
Befordring: Bus og færge.
Overnatning: Moderne hotel.
Arrangør: Foreningen Norden,
Nykøbing Falster.
Turledere: Erna og Bent Jensen.
Tilmeldingsfrist: Senest 15. april, efter først til mølle
princippet.
Tilmelding/supp. info Bent Jensen, Angelikvej 14,
Marielyst, 4873 Væggerløse, tlf. 54177173, e-mail:
ebj@marienet.dk.

På 1-dages tur til Malmø

Med NORDEN-afdelingen i Nakskov
Foreningen NORDEN i Nakskov indbyder til en 1dages tur til Malmö, først til »Hansestaden« Jakriborg
og dernæst til Moderna Museet i Malmö.
Dagen er fastsat til lørdag d. 9. april 2011, og det er
Kruse A/S, der er teknisk arrangør for turen.
Det er Foreningen NORDEN i Nakskov og Nakskov Kunstforening, der står for det praktiske arrangement. Nærmere om afgangstidspunkt og pris m.m. vil
følge i det nye år.
Henvendelse om programmet kan ske til Kruse A/S,
Poul Henning Christensen, tlf. 54920679 eller på mail
poul@kruse-as.dk
n

8 dages bus- og skibsrejse til Finland

Med Foreningen NORDEN, Egedal den 19 – 26 juni 2011
Tema: »Natur og Historie«
»Schønberg Musik og Rejser« har tilrettelagt denne
rejse til Finland fra vest til øst via Stockholm og Åland.
Rejseleder er Morten Schønberg Sørensen. Finlandseksperten og forfattter Søren Sørensen er med på turen
og vil fortælle og orientere undervejs. En dejlig sommerrejse på den bedste årstid i et behageligt tempo og
med passende stop undervejs.

8.dag. Stockholm – Sjælland. Skibet ankommer til
Stockholm kl. 9.30, og vi når at se den smukke indsejling. Så går det hjemad  med ankomst Ølstykke kl. ca.
n
20.30.

1.dag. Sjælland-Södertälje. Afgang Ølstykke kl. 08.45
med opsamling efter aftale. Overnatning på Quality
Hotel Park
2.dag. Byrundtur i Stockholm med tid på egen hånd.
Kl.20 tiltræder vi den meget smukke aftensejlads til
Mariehamn. Overnatning på Hotel Cikada.
3. dag. Åland. Rundtur på Åland med stop ved historiske steder. Først på eftermiddagen med båden til Åbo  
Overnatning på Scandic Plaza Åbo.
4.dag. Åbo. Byrundtur. Ved middagstid besøges det
berømte Iittala glasmuseum og Tavastehus slot. Overnatning på Hanaholmen – Foreningen NORDENs
pragtfulde kursusejendom.
5.dag. Helsingfors. Byrundtur med stop  ved seværdige
steder. Overnatning i Villmanstrand på Hotel Patria.
Sejlads på den smukke Saimen sø og Saimen-kanal.
6.dag. Saimen. Sejlads og kørsel i området. Vi ser
naturfænomenet Punkaharju og besøger kunstmuseet
i Retretti.
7.dag. Langinkoski, Borgå, Helsingfors. Czarens og
Dagmars smukt beliggende sommerhytte beses. Helsingfors med tid på egen hånd. Med Viking Line i den
lyse nat mod Stockholm.

Pris: kr. 8.700 pr.pers. i delt dobbeltværelse.
Tillæg for eneværelse & enekahyt kr. 1820.
4-stjernet luksusbus med drikkevaresalg.
Sejladser som beskrevet.
Tillæg for udv. A-kahyt kr. 175
Halvpension+ . Buffeter på skibet er incl. drikkevarer.
Rundvisninger og entreer som beskrevet.
Rejseleder og Finlandsekspert.

Fakta

Ikke inkluderet: Forsikringer, evt. yderligere entreer.
Ved tilmelding betales kr. 1500 pr.pers. Resten senest
21. maj til Nordea konto: 0354 6273 209 326
Tilmelding: Henning Sørensen, NORDEN, Egedal.
Tlf. 4717 8792. epost: h-sorensen@email.dk
Yderligere oplysninger: »Schønberg Musik & Rejser«
Tlf.: 5764 5354. epost:musikogrejser@paradis.dk
Tilmelding senest 1. maj 2011
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SOMMERREJSE TIL ISLAND NORD-ØST-SYD
Til steder hvor romanen KARITAS – UDEN TITEL foregår
Rigtig mange har haft en stor oplevelse
ved læsning af Kristín Marja Baldursdóttirs bog Karitas – uden titel. De tre
perioder i Karitas liv, der beskrives, knytter sig stærkt til tre forskellige områder i
Island. Det er steder, som Kristin Marja
Baldursdóttir har et særligt kendskab
til fra sin egen opvækst eller selv holder
meget af. Medens hun skrev på bogen
har hun i et stykke tid opholdt sig på de
lokaliteter, hvor romanen foregår. Hun
har lyttet til menneskene der, og stedets
natur, historie og egenart er mesterligt
flettet ind i romanen. På denne sommerrejse besøger vi netop de tre områder
– Akureyri i Nordisland, Borgarfjörđur eystri i Østisland og Öræfi under Vatnajökull i Sydisland – og får
derved den bedst tænkelige mulighed for at opleve de
kontrastfyldte steder, hvor handlingen i bogen foregår.
Samtidig bliver rejsen et møde med noget af Islands
smukkeste natur samt vigtige historiske steder.
Program: Der flyves direkte fra Kastrup til Akureyri,
hvor Karitas boede som barn og ung. Herfra besøges
Siglufjörður, Hólar, Glaumbær og Hraun.
Fra Akureyri køres via Mývatn til Borgarfjörður
eystri i Østisland. »En frodig dal, en smuk fjord og
Islands mest farvestrålende fjeld« sådan beskrives stedet
i bogen. Her, hvor det skjulte folk, huldre og alfer bor
føder Karitas sine børn og kæmper for at få plads til
kunsten også. Her var det også at maleren Johannes
S. Kjarval voksede op og vendte tilbage mange gange
for at male.
Rejsen fortsætter langs østkysten mod syd til egnen
ved Öræfajökull med Islands højeste bjerg Hvannadalshnúkur, den sneklædte top, som Karitas kæmpede

Besøg på Glaumbær museet.

sig op til. Vi besøger det lille samfund,
hvor Karitas måske boede med sine sønner. Kører med traktor ud til Ingolfhöfði
med de mange søpapegøjer og passerer
stedet, hvor sælerne og storkjoverne var.
Jökulsárlón med de små flydende isbjerge
bliver der også lejlighed til at opleve.
Sidste del af rejsen går langs sydkysten
til Reykjavík. Vi standser ved bl.a. ved
Eyjafjallajökull, hvor det seneste vulkanudbrud fandt sted. Flyrejsen hjem går fra
n
Keflavík til Billund.
Læs denne bog inden afrejsen.

Fakta
Tidspunkt: 18. juni – 25. juni 2011.
Befordring: Fly og bus.
Pris: Ca. DKK 9. 900,-.
Inkluderet i prisen: Alle programsatte fly og busarrangementer. 2 overnatninger i Akureyri, 1 overnatning i
Borgarfjörður eystri, 2 overnatninger ved Öræfi Sydisland og to overnatninger i Reykjavík i dobbeltværelser
med bad og toilet på gangen de fleste af stederne.
Enkeltværelse kan tilkøbes. Helpension (madpakker på
udflugterne). Ikke inkluderet: Entréer på museer og i
svømmebade. Drikkevarer.
Turleder og guider: Vibeke Nørgaard Nielsen og lokale
islandske guider og foredragsholdere.
Tilmelding: Senest 15. jan. til Vibeke Nørgaard Nielsen, Hovedgaden 25, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf.
75671325. Mobil 61513085. E-post: vibe.nn@fibermail.dk
Arrangør: Foreningen NORDEN i Horsens. Info og program: Vibeke Nørgaard Nielsen.

Med NORDEN, Frederikshavn til Island
- 8 dage med vægt på historie, kunst og det aktuelle Island
På denne tur er der fokus på historien, kunsten,naturen
og på de aktuelle forhold i Island. Vi kommer til at færdes, hvor de mest berømte saga’er foregik, både Njáls
Saga og Egil Skallagrimssons Saga og hører mere om
begge disse fantastiske historier. Måske har du læst dem
på forhånd og vil så kende stednavne og forskellige
naturfænomener derfra.
I foråret 2010 blev vulkanen og gletsjeren Eyjafjallajökull pludselig verdensberømt pga. af et – i virkeligheden ret lille – vulkanudbrud. Asken mindede os
om skrøbeligheden ved nutidens kommunikations- og
rejseforhold. Vi kommer til at færdes i området, hvor
det hele skete. Er folk flyttes tilbage og hvad kan man
endnu se fra udbruddet ? Vi skal besøge gårdruinen
Stöng, der i 1104 blev dækket af aske fra et udbrud i
Hekla, der på mange måder mindede om 2010-hændelsen.
Vi kommer flere steder ned til Atlanterhavet og får
chancen for at opleve kraften i disse dønninger, der har
haft et langt tilløb, før de rammer de islandske kyster.
Hovedstaden Reykjavik, der rummer 185.000 af
Islands 318.000 indbyggere, danner rammen andre
højdepunkter på turen. Vi bor der flere dage – et par
stykker foregår helt på egen hånd – og vil få guidede
ture med fokus på kunst og kultur. Lokale islandske
eksperter åbner dørene til en viden, der kan være svær
selv at samle op. De er gode fortæller.
Vi skal bl.a. se og høre om det endnu ikke færdige koncert- og kongreshus, som Henning Larsen, i
samarbejde med dansk/islandske Olafur Eliasson, har
projekteret. Det forventes færdigt i løbet af 2011, men
sikkert først om efteråret.

Det er med andre ord en rejse, der på relativ kort
tid vil give dig store oplevelser og desuden indsigt i det
islandske mysterium : Hvad er det for et spændende
folkefærd, der kan klare voldsomme op- og nedture,
n
som vi har set nylige eksempler på.
Fakta
Rejsetidspunkt: 24. – 31.august 2011.
Rejsen foregår fra/til Aalborg, udrejse den 24.8. kl.
13.10, hjemkomst den 31.8. kl. 12.10
Pris pr. person: kr. 8.400,- (i delt dobbeltværelse). Tillæg for enkeltværelser: kr. 1.500
Inkluderet i prisen: flybilletter, inkl. skatter, lokal transport, overnatninger m. morgenmad, 3 frokoster, 5
middage, samtlige entréer, dansk-talende rejseledere
i Island, lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden
Udførligt dagsprogram tilsendes gerne, henvendelse til
formand Karin Arveschoug Jensen (98 42 55 34) eller
til Team Island/KulturRetur A/S, der er teknisk arrangør af rejsen (86 12 18 49 eller info@team-island.dk)

NB: Der arrangeres en foredragsaften i Foreningen
Norden, Frederikshavn, hvor tidl. direktør for Nordens
hus i Reykjavik og forfatter af »Turen går til Island«, K.
Torben Rasmussen vil fortælle om Island og vise billeder. Desuden vil den aktuelle tur blive gennemgået og
spørgsmål besvaret. Nærmere oplysninger på opgivne
numre.

Tag med på tur til Gudbrandsdalen – Gausdal – Trondhjem
Med NORDEN – afdelingen i Malt Herred
Turen starter 29. juni med afgang fra Vejen kl. 14, og
går over Frederikshavn til Oslo og videre op gennem
Gudbrandsdalen med ophold i Gausdal, som er vor forenings venskabsby. I Gausdal er vi gæster i godt 2 døgn. I
Gausdal har man for nylig fejret 100 året for Bjørnstjerne Bjørnsons død. Det kan tænkes vi kommer til at høre
en del om Bjørnson og kommer til at besøge digterens
Aulastad. I Gausdal er man endvidere i nærheden af
Per Gynts rige med den storslåede natur, der findes der.
Men det er ellers værterne i Gausdal, der bestemmer,
hvad vi kommer til at opleve under vort ophold.
Søndag morgen 3. juli går turen videre mod Trondhjem.

I Trondhjem møder vi Ole Skovgård Petersen, som
til daglig bl. a. er formand for kulturelt samråd i Thisted
kommune. Han har lovet at være vor guide i Trondhjem
og også på vejen hjemad 5. juli. Ole Skovgård er godt
kendt med Norge og med Trondhjem i særdeleshed. Vi
skal selvfølgelig se og besøge Nidaros, domkirken, som
har været mål for pilgrimme gennem århundreder. Vi
skal se Stiftsgården, Nordens næststørste træbygning,
Munkholm hvor Griffenfeldt sad fængslet for påstået
landsforrædderi og meget andet.
Vi bliver indkvarteret på et godt hotel i Trondhjem,
hvor vi får morgenmad, men ellers skal vi selv sørge for
at stille sulten i løbet af dagen.
NORDEN NU
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På hjemvejen d. 5. juli går turen tilbage gennem Gudbrandsdalen med dens fantastiske og storslåede natur.
Vi passerer det snævre pas, Kringen, hvor nordmændene bremsede tyskerne i 1945, da de besatte Norge.
På vejen mod Oslo kommer vi bl. a. gennem Hamar,
Norges gamle centrum og domkirkeby og Eidsvold,
hvor Norge fik sin grundlov 17. maj 1814.
6. juli om morgenen har færgen fragtet os til Frederikshavn efter at have tilbagelagt turen ned gennem
Oslofjorden og over Kattegat og ved middagstid er vi
n
i Vejen.
Fakta
Tidspunkt: 29. juni – 6. juli 2011
Pris: 5.250 kr. - for medlemmer af Foreningen NORDEN: 4.950 kr.
Befordring: Bus og færge
Overnatning: På færge, 2 nætter i Gausdal og 3 på
hotel i Trondhjem
Turleder: I Trondhjem og på vejen ned gennem Gudbrandsdalen, hvor vi kommer gennem Hamar, Eidsvold
m. v. er Ole Skovgård Petersen fra Thisted guide.
Tilmelding: Senest 1. maj 2 til Hans Sørensen. Ved tilmelding skal der betales 1.000 kr. i depositum. Resten
betales 15. juni. Beløbene kan overføres til eller indbetales på foreningens konto 9739 0000600733.
Bemærk at tilmelding stopper ved 35 deltagere.
Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN, Malt Herred
Teknisk arrangør:
Brørup Turistbusser
Oplysninger/program:Hans Sørensen Gl. Skolevej 9
6600 Vejen tlf. 7660 0474 E-post: ths-urupgaard@
pc.dk

Oplev Thüringer Wald – 6 dage
til Tysklands grønne hjerte

Med Foreningen NORDEN, Nykøbing F. den
1.- 6. september 2011
Foreningen Norden i Nykøbing Falster fortsætter
succesen og arrangerer igen en rejse, der i år går til
Thüringer Wald. Området er Tysklands grønne hjerte
med naturskønne egne som skove, bjerge f.eks. Frankenwald og floder. Thüringen er tysk kulturs kerneområde gennem flere hundrede år med personligheder
som Martin Luther, Goethe, Franz Liszt og Johannes
Sebastian Bach samt mange andre.
Rejsen byder på interessante besøg og udflugter til
forskellige seværdigheder. Rejsen starter i Nykøbing F,
derefter med bus via Gedser-Rostock til den europæi-

30 NORDEN NU

NR.1 – JANUAR 2010

ske kulturby Weimar, hvor vi har fast ophold på et 4*
hotel, beliggende i centrum i den gamle by.
I Weimar er flere bygninger udnævnt til verdenskulturarv af Unesco f.eks. Belvedere slottet med park
og orangeri, som vi aflægger besøg. Desuden Goethe
Haus, kirken St.Peter og Paul, marked mm.
Under opholdet besøges landsdelens hovedstad,
Erfurt, med mange tårne, bindingsværks- og borgerhuse, domkirken, fiskemarked, museer og »Krämerbroen« som er et særligt område med butikker med
kunsthåndværk og små caféer.
Desuden udflugt til borgen Wartburg, som er placeret højt oppe på en bjergtop med enestående udsigt
over Thüringer Wald, og borgen rummer tillige flere
kunstsamlinger bl.a. vævede vægtæpper og fyrstebolig
med riddersalen.
Endvidere besøg i »Thüringer Porcelænsrute«, som
på levende vis fører os på vejen fra for-tidens »hvide
guld« til fremtidens porcelæn. Desuden med bjergbanen i Schwarzatal, som forbinder dalens frugtplantage
med en 1,38 km højere beliggende bjergstation.
Heldagstur til storbyen Leipzig med ½ million indbyggere med mange seværdigheder og muligheder for
shopping. Bl.a. besøg i Thomas kirken, hvor Johan
Sebastian Bach var kantor, desuden »arabiske kaffetræ«
med museum, café og butik.
Dernæst besøg i nationalparken, hvor vi nyder
udsigten fra »trækronestien«, som er en gangbro højt
hævet over trætoppene i en ellers utilgængelig del af
nationalparken, kaldet »urskoven midt i Tyskland«.
Heroppe fra kan iagttages skovens plante- og fugleliv.

n
Fakta
Tidspunkt : 1.-6. september 2011
Pris : Ca. kr. 4.100,-. Inkl. moderne bus, hotel med ½pension samt entréer.
Enkeltværelsestillæg kr. 850.
Prisen er beregnet med 35 deltagere.
Befordring : Bus og færge.
Overnatning : Moderne 4* hotel.
Arrangør : Foreningen Norden, Nykøbing Falster.
Turledere : Erna og Bent Jensen.
Tilmeldingsfrist : Senest 15. april, efter først til mølle
princippet.
Tilmelding/supp. info Bent Jensen, Angelikvej 14,
Marielyst, 4873 Væggerløse, tlf. 54177173, e-mail:
ebj@marienet.dk.

Aktive ildsjæle i Norden
»Aktive ildsjæle i Norden« er et
spændende, nyt projekt, som finansieres af Nordisk Ministerråd.
Projektet har til formål at danne
et stærkt netværk mellem 4 mindre bysamfund i udkantsområder i Norden. Projektets titel er :
»Lærings- og inspirationsnetværk
for aktive ildsjæle i 4 nordiske lokalsamfund i udkantsområder«.
Den første fælles 4-dages workshop blev i oktober afholdt i Janderup ved Varde. Alle deltagere var
enige om, at det blev en meget vellykket workshop, som gav megen
inspiration til det videre arbejde.
Workshoppen igangsatte nye initiativer med henblik på at skabe
velfungerende samfund, hvor borgerne kan trives.
Projektet sætter fokus på de
udfordringer, som bysamfund i
udkantsområder står over for i de
kommende år. Projektet skal resultere i konkrete idéer og forslag for at
fremme trivslen og sammenhængs-

kraften i mindre bysamfund. Projektet gennemføres over 2 år.
De fire byer er Janderup i Danmark, Gloppen i Norge, Vagur på
Færøerne og Isafjord på Island.
Idéudvekslingen mellem de fire
byer er et vigtigt element i projektet. Der vil ligeledes blive hentet
inspiration fra internationale erfaringer for eksempel fra rapporten
»Trods Dårlige Odds«, der er en
OECD-rapport udgivet i Danmark af Realdania Fonden samt
Danske Regioners rapport »Vækst
i Danmark«.
Projektet skal give ny inspiration
for de »ildsjæle«, der er nøglepersoner i de mindre bysamfund. Workshoppen viste, at de fire bysamfund har mange fælles problemer
og udfordringer. Ved at lære af
hinanden får byerne ny værdifuld
inspiration.
Workshoppen i Janderup viste,
at det frivillige arbejde, aktive
»ildsjæle« og borgernes engagement

er helt afgørende for at skabe menneskelig trivsel og sammenhængskraft i mindre bysamfund.
Et velfungerende foreningsliv
giver gode rammer for planlægning
og realisering af idéer og nye aktiviteter. Hverken kommunen eller
aktive ildsjæle kan alene løse problemer og udfordringer i de mindre samfund. Et godt og tillidsfuldt
samspil mellem de lokale kræfter og
kommunen er helt afgørende for
trivslen i udkantsområder.
I 2011 skal der afholdes tilsvarende workshops i Gloppen, Vagur
og Isafjord, og i perioden mellem
workshops vil der være en tæt kontakt mellem byerne.
Som en del af workshoppen
gennemførte deltagerne fra Norge,
Færøerne, Island og Danmark præsentationer af de enkelte samfund.
Disse præsentationer viste med al
tydelighed, at det i store træk er de
samme udfordringer, der findes i de
n
fire lokalsamfund.

Her besøger deltagerne en 0-klasse på Janderup Skole. De var

fordi det er et område, man direkte kan sammenligne på tværs af

specielt interesserede i skolen (hvor de også så andre klasser)

landegrænserne.
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Mange NORDEN- aktiviteter i Frivillighedsåret
Kredsmøder og konference under planlægning

Foreningen NORDEN´s landsstyrelse har som tidligere
omtalt nedsat en arbejdsgruppe til at forberede foreningens aktiviteter i det Europæiske Frivillighedsår i 2011.
Arbejdsgruppen har til formål at drøfte og udvikle
aktiviteter, der kan gennemføres i nordisk regi/Foreningen NORDEN´s regi i forbindelse med Frivillighedsåret. Udvalget består af Susanne Prip Madsen
(formand), Andreas Stampe, Flemming Thøgersen og
Svend Tychsen.
Aktiviteterne skal skabes med baggrund i den særlige nordiske tradition for frivilligt arbejde og skal primært knyttes til lokalt engagement, herunder til en
aktivering af venskabsbysamarbejdet.
Arbejdet tager afsæt i følgende krav som Foreningen
NORDEN ønskede medtaget i det danske formandsprogram for Nordisk Ministerråd 2010,
at :
dialogen mellem de officielle nordiske organer
og de folkelige organisationer udbygges,
der tilvejebringes mødepladser for dialog mellem de folkelige organisationer indbyrdes og
med aktiv deltagelse af repræsentanter fra de
officielle samarbejdsorganer,
de frivillige organisationer i højere grad bruges som sagkyndige og hørings-instans
i det officielle nordiske samarbejdes
udvalg, komiteer og konferencer.
I det danske formandskabsprogram
for Nordisk Ministerråd 2010 »Norden i fremdrift« er disse synspunkter
blevet tilgodeset i statsminister Lars
Løkke Rasmussens forord, hvor det
tilkendegives at »Det danske formandskab ser frem til at fortsætte det
gode samarbejde med de andre nordiske
regeringer, Nordisk Råd og de frivillige
organisationer i Norden«.
På det grundlag skal arbejdsgruppen skabe en platform for foreningens
generelle overvejelser samt konkrete
ideer til brug for lokalafdelingernes
arbejde med frivillighedsåret.
Arbejdsgruppen skal parallelt hermed
overveje foreningens mulige initiativer i
relation til Nordisk Ministerråd, evt. i samarbejde med FNF.

Initiativer og forventede resultater
Arbejdsgruppen har nu udarbejdet oplæg til mulige
lokale initiativer for kredse og lokalafdelinger i 2011,
som blev forelagt for de ca. 100 deltagere i landsforeningens tillidsmandsmøde den 30.oktober i Vejle.
Endvidere orienterede Svend Tychsen herom ved et
landsstyrelsesmøde den 13. november i København.
Som omtalt side 10 har venskabsbykæden Odense
–Trondheim - Norrköbing - Tampere -Kopavogur
besluttet at iværksætte en undersøgelse af ligheder og
forskellige i organiseringen af det frivillige område i de
nordiske lande.
Foruden Odense-venskabsbyprojektet planlægges
der afholdelse af møder om frivillighedskulturen og
dens lokale betydning for demokratiudvikling og
velfærdsstruktur i 2. halvår 2011.
Møderne initieres af Landsstyrelsen, afholdes på kredsniveau og søges iværksat bl.a.
i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings
Samråd (DFS).
Målgruppen er meningsdannere, kommuner, frivillige organisationer, herunder
nordiske fællesorganisationer m.v, og finansieringen søges sikret gennem tipsmidler.
Tidspunkter afstemmes med øvrige officielle aktiviteter i frivillighedsåret.
Der planlægges endvidere
afholdelse af en statuskonference
for frivillighedsåret, i samarbejde
med FN-forbundet, den 5. december 2011, som er FN’s årlige
internationale dag for frivilligt arbejde for økonomisk og
social udvikling. Konferencen afholdes i FN-forbundets
lokaler i København.
Arbejdsgruppen skal også
udarbejde forslag til foreningens synspunkter og initiativer
vedr. de folkelige organisationers
inddragelse i det nordiske arbejde,
og den vil udarbejde oplæg til forelæggelse for repræsentantskabet i maj
2012.
I forbindelse hermed redegøres der tillige
for erfaringerne fra de gennemførte initiativer i 2011 samt muligheder for etablering af et nordisk projekt til nærmere

Det nordiske
samarbejde er et
åbent samarbejde
med udsyn
belysning af forskelle og ligheder i organiseringen af
det frivillige område i de nordiske lande.

Koordinering til øvrige aktiviteter
Foreningen Nordens Forbund (FNF) overvejer p.t.
mulighederne for at anvende Frivillighedsåret 2011 til
at fremme en diskussion i Norden af muligheder for
registrering og vurdering af det frivillige arbejde.
Hensigten hermed er at sikre det frivillige arbejde en
højere vurdering ved ansøgninger på arbejdsmarkedet
og i uddannelsessystemet.
I givet fald skal dette fremmes til diskussion i Nordisk Råd og ved en henvendelse til Nordisk Ministerråd om at arbejde for denne mulighed.
Koordineringen mellem dette eventuelle initiativ og
arbejdsgruppens arbejde sikres gennem FNF’s Præsidium, som har dansk formandskab i 2011.
n

Nordiska rådet överens om
gemensamt pantsystem
Inom tre år ska de nordiska regeringarna ha utformat
ett gemensamt pantsystem. I alla fall om Nordiska
rådet får som det vill.
Tidigare har Danmark exempelvis varit tveksamt till
att inkludera tyska burkar i det gemensamma pantsystemet som föreslås för läsk- och ölburkar. Men när
Nordiska rådet nyligen tog beslut i frågan var alla länder och alla partier överens.
Tvistefrågorna kring vilka länders burkar som ska
ingå och hur man ska komma förbi motståndet från
bryggerier och detaljhandel har lämnats över till regeringarna.
-Vi rekommenderar regeringarna att införa ett
system inom tre år. Det ska utformas tillsammans med
branschen, men samtidigt krävs ett politiskt beslut för
att förmå marknaden att gå i rätt inriktning, säger Hans
Wallmark, ledamot i Nordiska rådet för svenska Moderaterna.
Personligen tror han att det skulle vara bra om även
tyska och estländska burkar gick att panta i Norden.
-Vi har en hög återlämningsgrad i Sverige, men
problemet är att när vi hittar tomburkar i naturen är
de ofta tyska. Eftersom de inte går att panta upplever
många att de inte har något värde, säger han till Nytt
från Öresund.
(Anna Palmehag/NFÖ)

Foreningen NORDEN er i
fremgang. Flere får øjnene
op for værdierne i det nordiske
samarbejde. Foreningen NORDEN får næsten 1000 nye medlemmer hvert år. Det nordiske
samarbejde får større betydning
i en globaliseret verden. Danske
virksomheder bruger i højere grad det
nordiske marked.

Norden er et folkeligt projekt.
Det nordiske samarbejde er skabt af folket – nedefra og op.
Resultaterne er folkelige og ikke institutionelle – bortset fra de,
der er nødvendige for at fremme det folkelige fællesskab.

Norden er geopolitisk intakt.
Den folkelige opbakning til Norden er nærmest 100 %. Fra nord
til syd, fra øst til vest er den folkelige opbakning til det nordiske
samarbejde uden sidestykke. Norden er den mest homogene region, der findes.

Norden har med en historisk baggrund svarene
på fremtidens udfordringer.
Norden er stadig folkeligt. Derfor har Foreningen NORDEN ti
gange flere medlemmer, end andre folkelige bevægelser, der arbejder for et regionalt samarbejde. Uden den folkelige baggrund
for og deltagelse i det nordiske samarbejde, er det nordiske samarbejde overflødigt.

Bliv Medlem af Foreningen NORDEN
Medlemsformer og kontingenter for 2011/2012
Personligt medlemskab
Husstandsmedlemskab
Pensionistmedlemskab
Pensionistparmedlemskab
Støttemedlemskab
Skolemedlemskab
Biblioteksmedlemskab

240 kr. pr år
315 kr. pr år
145 kr. pr år
175 kr. pr år
Individuelt
475 kr. pr år
395 kr. pr år

Klip
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..................................................................................................................................
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Nordisk litteratur

Gode argumenter for en nordisk forbundsstat
Årbog giver plads til uddybning af Gunnar Wetterbergs forslag
Den svenske historiker Gunnar Wetterbergs forslag om at
stræbe efter dannelsen af en nordisk forbundsstat har sat
fornyet gang i debatten om nordisk samarbejde. Nordisk
Ministerråd og Nordisk Råd har derfor valgt at benytte
udgivelsen af den fælles årbog 2010 til at give Wetterberg
plads til en uddybning af sit forslag.
Det sker over 80 sider med en bred orientering om
baggrunden bl.a. historisk for forslaget og med en mere
udførlig gennemgang af hans bevæggrunde til ønsket om
en sådan væsentlig nydannelse af det nordiske samarbejde. I bogens sammenfatning (her på originalsproget)
præsenteres hans - og andres - visioner herom således:
Norden består av fem länder – Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige – med likartad kultur och
sammanflätad historia.De flesta invånarna kan göra
sig förstådda med varandra på något av ländernas
språk.
Av historiska skäl har länderna inte enats i något
bestående förbund. I bland har utomstående stormakter lagt hinder i vägen.
Imodern tid har betingelserna för ett enande förbättrats. Stormakterna lämnar numera Norden i fred,
ekonomierna har flätats samman genom handel, investeringar, fusioner och den gemensamma arbetsmarknaden.
Samtidigt kostar splittringen på. De fem länderna
har tillsammans 25 miljoner invånare och en BNP
som sammantaget placerar dem bland världens 10–12
största ekonomier, men var för sig hamnar de utanför de stora avgöranden som globaliseringen och den
pågående finanskrisen tvingar fram. Därmed mister
frihandeln och öppenheten en viktig röst i G20.
Med stor sannolikhet kommer miljö-, klimat- och
energifrågor att spela en allt viktigare roll i internationell politik framöver. I dessa sammanhang har
G20-argumentet minst lika stor tyngd som i de ekonomiska sammanhangen. De nordiska länderna har
förutsättningar och värderingar som skiljer sig från
många andra länders – men för att kunna framföra
dem måste länderna gå samman.
Omländerna gick samman skulle det frigöra en viktig ekonomisk potential. Förbundsstaten skulle göra
Norden till en alltmer gemensam hemmamarknad.
Ländernas olika ekonomiska strukturer skulle göra
förbundsstaten mer robust mot världsekonomins växlingar än de fem staterna var för sig. En alltmer integrerad arbetsmarknad skulle underlätta företagens
kompetensförsörjning, samtidigt som invandrarna
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skulle få mer att välja mellan. Förbundsstaten skulle
bli en stark och bred bas för en gemensam forskningspolitik, som skulle underlätta satsningar av internationell klass. Samgåendet kan leda till en högre tillväxttakt än vad staterna kan uppnå var för sig.
Förbundsstaten ska ha en gemensam författning,
statsledning och folkförsamling.
Utrikes-och säkerhetspolitiken måste vara förbundsstatens angelägenhet, och därmed även handeln och
invandringen.
Förbundsstaten måste ha ansvaret för att samordna
den ekonomiska politiken, även om många beslut fattas å ena sidan inom EU, å andra sidan av medlemsstater, amter/fylken/landsting och kommuner.
En rad andra områden bör vara samordnade, med
delat ansvar mellan förbundsstaten och de enskilda
medlemmarna. Arbetsmarknadspolitiken, lagstiftningen, infrastrukturen samt forskningen och den
högre utbildningen hör till de områden som kan
samordnas på detta sätt.
Där flera av länderna har viktiga intressen måste
förbundsstaten kunna tillvarata dessa i internationella sammanhang – fiskeripolitiken i västra Norden
(Island, Norge, Färöarna, Grönland) är det givna
exemplet, skogen har en liknande roll i Finland och
Sverige.
På många av välfärdens områden bygger den nordiska modellen på lokalt självstyre, men även på dessa
områden kommer utbytet mellan länderna att uppmuntra förnyelse, samordning och utbyte av erfarenheter.
Attbilda en förbundsstat tar tid. En början kan vara
att Nordiska rådet tar initiativet till en förstudie av
förutsättningar, möjligheter och problem som lägger
fram sin rapport om några år. Det är sedan de fem
staternas sak att ta ställning till fortsättningen. Om
staterna tar ett inriktningsbeslut kan förhandlingarna
om förbundets utformning påbörjas. Det kommer
att ta några år innan en sådan förhandling leder till
förslag som staterna är överens om. Själva beslutsprocessen kommer också att ta sin tid. Med ett sådant
perspektiv är det rimligt att tro att det kan ta 15–20
n
år att bilda förbundsstaten Norden.
Förbundsstaten NORDEN. TemaNord.
© Nordisk Ministerråd, København.
80 sider. Pris 80 kr. Kan downloades gratis.
ISBN 978-92-893-2131-0
Redaktör: Jesper Schou-Knudsen.

Øresunddirekt får ny adress i Köpenhamn
Informationscentret Øresunddirekt i Köpenhamn blir
granne med domkyrkan när det flyttar till Nørregade
7.
Medan Øresunddirekt i Malmö tar emot många
besökare arbetar Øresunddirekt i Köpenhamn främst
med information via hemsidan. Men båda centren
svarar också på frågor via telefon och mejl.
Flytten beror på att det blivit för trångt i de gamla
lokalerna på Gamle Kongevej, där organisationerna

Øresundskomiteen - som Øresunddirekt i Köpenhamn hör till - Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity hyr tillsammans. Alla organisationerna
flyttar nu med.
-På det nya stället får vi bättre lokaler, och det blir
mer centralt även om det ligger två minuter längre bort
från Hovedbanegården, säger Lars Whitt till »Nytt från
Öresund«.
n

Nordisk Statistisk Årbog 2010:

Den danske fertilitet halter efter i Norden
Fertiliteten i Danmark er den laveste blandt de nordiske
lande. Den danske kvinde føder i gennemsnit 1,8 barn.
Dette er dog flere end i det øvrige Vesteuropa (EU-15),
hvor fertiliteten er omkring 1,5 barn pr. kvinde. Mest
fødedygtige er de på Island med en fertilitetskvotient
på 2,2. Danmark overgås dog af de ålandske kvinder
med en fertilitet på kun 1,7 barn, mens Færøerne ligger ude i den anden ende af målestokken med 2,3 barn
pr. kvinde.
Oplysningerne kommer fra Nordisk Statistisk
Årbog 2010, som udgives af Nordisk Ministerråd,
under redaktion af Ulla Agerskov. Her kan man også
læse at :
Enlige ældre har relativt bedre vilkår i Danmark
sammenlignet med de
øvrige nordiske lande. Dette kan man
konstatere ved at
benytte EU’s mål
for det, som kaldes risiko for fattigdom. Denne
risiko for fattigdom opstår for
den person- eller
familiegruppe,
der har under
60 pct. af medianindkomsten (et
slags indkomstgennemsnit) for
hele gruppen. I
Danmark lever
21 pct. af de
enlige ældre af
en disponibel

indkomst, der ligger under denne grænse. Som
den anden yderpol ligger Finland med en andel på
40 pct. Imellem ligger Sverige (28), Norge (33), og
Island (36). Andelen er 27 pct. i hele EU.
Danmark er mindre grøn end resten af Norden
målt på anvendelsen af vedvarende energi i energiforbruget. Den type af energi udgør kun 18 pct. i
Danmark. Island og Norge ligger højest i Norden
med andele på hhv. 77 og 44 pct. Islands høje andel
skyldes udnyttelsen af termisk energi fra den islandske undergrund, og i Norge udvindes en stor del
energi fra fx vandkraft.
Mikkel er det mest populære drengenavn til babyer
i Danmark. I de andre nordiske lande er højeste
mode inden for drengenavne Veeti
(Finland), Jón (Island) og
Lukas (Norge og Sverige).
Nordisk Statistisk
Årbog 2010 koster
275,00 kroner og
indeholder sammenlignelige
tal
for de fem nordiske
lande Danmark,
Finland,
Island,
Norge og Sverige
samt
Færøerne,
Grønland og Åland.
Der er også gratis
adgang til en database med tusindvis
af tal om nordiske
samfundsforhold.
n
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Nu lyder startskuddet til en ny
nordisk forbundsstat !
Om 20 år er de nordiske lande gået sammen i en forbundsstat med en fælles forfatning og statsledelse.
Dine børn opfinder nye energikilder ved nordiske top
-universiteter på niveau med Harvard og Oxford, og
samtidig rejser vores statsoverhoved til internationale
topmøder med en gennemslagskraft som er stor nok
til at påvirke de globale spørgsmål. Sådan ser fremtiden ud – i hvert fald ifølge den svenske historiker og
samfundsdebattør Gunnar Wetterberg.
Hans nye bog »Förbundsstaten Norden« blev lanceret den 1. november som
Nordisk Ministerråds og
Nordisk Råds årbog,

på Grand Hotel i Reykjavik, Island, i forbindelse med
Nordisk Råds session dér.
I sin nye bog behandler forfatteren en af 2000tallets mest opsigtsvækkende samfundsidéer – dannelsen af en forbundsstat mellem de nordiske lande. Se
omtalen af bogen og dens hovedkonklusioner under
»Nordisk litteratur« bagerst i bladet.
Politikere og erhvervsliv deltog endvidere i et seminar i Island, hvor Gunnar Wetterberg selv var til stede
for at forklare og forsvare sin vision.
Med hans egne ord er »Forbundsstaten Norden en
realistisk utopi. Det er en vision som ligger og venter
på en handlekraftig politik på tværs af grænserne – både
geografisk og politisk.«

Præsentation i Odense
Som annonceret i forrige nr. af NORDEN Nu præsenterer Gunnar Wetterberg også sine
visioner ved et NORDEN -møde
i Odense tirsdag den 25. januar
med landsforeningen og lokalafdelingen som indbydere.
Mødet finder sted
i Historiens Hus,
Klosterbakken, fra
kl.16.00, og der er
gratis adgang. n

Förlängt mandat för nordiskt gränshindersforum
Samarbetsorganet Gränshinderforum får tre miljoner
kronor och ytterligare tre år på sig att jobba för färre
gränshinder i Norden. Det beslöts vid Nordiska rådets
möte på Island.
2007 valde de nordiska statsministrarna att skapa en
särskild grupp, Nordiskt gränshinderforum, för att lösa
problemen som uppstår för människor som rör sig över
de nordiska gränserna. Under hösten 2010 gick man-
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datet ut, men i och med att den nya budgeten spikats
har gruppen nu fått ytterligare tre år på sig.
Gränshinderforum består av en representant från
varje land och leds av finländaren Ole Norrback. Danmarks representant är Ole Stavad medan Sverige representeras av Pia Kinhult, som nyligen valts till regionstyrelsens ordförande i Skåne.
(Anna Palmehag/NFÖ)

En Litterær Kvartet af Bjarni Åkesson Filholm
– præsenteret af Nautilus Forlag
Af Bjarni Åkesson Filholm
120 sider, enkelte i farver
Format A4, stift omslag
Normalpris 290,Medlemspris : kr. 198,Af Bjarni Åkesson Filholm
136 sider
Format 17x24 cm, stift bind
Normalpris 240,Medlemspris : kr. 98,-

Af Bjarni Åkesson Filholm
80 sider, hvoraf enkelte i farve
Format 17x25 cm, stift bind
Normalpris kr. 190,Medlemspris : kr. 98,Af Bjarni Åkesson Filholm
128 sider, rigt ill.
Format 17x24 cm, stift bind
Normalpris 238,Medlemspris : 148,-

Bøgerne bestilles hos:
Nautilus Forlag
Bakkegårdsvej 28
3300 Frederiksværk
info@forlagetnautilus.dk
Tlf. 4772 2266

I 1925 købte rederiet Skipafelagið Føroyar dampskibet St. Thomas, der blev omdøbt til Tjaldur : Det
første af i alt fire skibe med navnet Tjaldur, som rederiet frem til sommeren 1969 anvendte til rutefart
mellem København og Færøerne. Bogen indeholder
grundige beskrivelser af hvert af disse skibe : Den
oprindelige Tjaldur – den tidligere Gullfoss, – den
tredie Tjaldur, og endelig den tidligere Astrea, som
under Panama-flag markerede afslutningen på en
lang epoke inden for færøsk skibsfart.
Denne bog beskriver skibet Norske Løve, den dramatiske rejse i 1707, forliset ved Færøerne og et
spændende og komplicerede efterspil med redning
af besætningen, bjærgningen af skibets ladning
og sluttelig søforhøret i Torshavn. Forfatteren har
også forsøgt at efterspore, hvad der findes af rester
af Norske Løve i dag. Blandt andet stammer klokken i Torshavn kirke fra det uheldige skib, men selve
vragets placering er omgærdet af mystik. En medrivende beretning om en interessant brik i Danmarks
søfarts- og kolonihistorie.
Bogen fortæller historien om Smiril fra 1932 og lidt
om tre andre skibe med samme navn. Gennem de
næsten 40 år, Smiril sejlede mellem øerne, kom skibet ud for mange episoder, bl. a. under krigen, hvor
Færøerne var besat af englænderene, men ikke uden
for de tyske flys rækkevidde. Der er i bogen også et
afsnit med rejseerindringer fra forfatterens egne ture
med Smiril i 1960-erne, samt mange historiske billeder sejlplanseksempler og et generalarrangement
af skibet.
Den britiske besættelse af Færøerne »Operation
Valentine« er et spændende kapitel af historien om
Danmark under krigen. Forfatteren Bjarni Åkesson
Filholm, der er bosat i Danmark, men har færøske
rødder, har gravet dybt i arkiverne og fortæller historien om Operation Valentine og dens følger - både
med sans for de store linjer og med øje for de konsekvenser, krigen fik for den færøske dagligdag og
forholdet mellem Danmark og Færøerne.

Pakke med alle fire bøger – 398,-

Husk ved bestilling at angive, at du er medlem af Foreningen Norden.

(spar 510,- i forhold til normalpris !)
Særtilbuddet gælder indtil 1. maj

Læserne mener

Mine børn er dømt til et liv uden stemmeret !
Jeg er dansk statsborger og har boet i Danmark til jeg
blev 24 år (i år 1992) samt igen fra år 2001 til år 2003.
Jeg har boet i Helsingborg (Sverige) fra år 1992 til år
2001 og igen fra år 2003 og frem til d.d.
Under mit 43 -årige liv har jeg kun haft mulighed for
at stemme til et parlament en gang. Det var i Danmark
før 1992. Det er en konsekvens af de regler som findes
i Danmark og Sverige samt mit eget valg af bopælsland.
Jeg flyttede til Helsingborg for at starte en produktionsvirksomhed, som jeg stadigvæk driver sammen med
40 medarbejdere. I dag har jeg også 2 produktionsvirksomheder i Danmark.
I 2001 blev min kone og jeg gift. Hun er fra USA. Vi
flyttede først til Danmark, men efter et par år i Danmark, flyttede vi til Helsingborg. Hun har under vores
ægteskab hele tiden anvendt sin valgret i de amerikanske valg. Hun havde 2 børn med ind i vores ægteskab.
De er også USA -statsborgere. Når de bliver myndige,
kan de også stemme til de amerikanske valg.
I 2002, medens vi boede i Danmark, fik vi sammen
en søn, Chritian, som nu er 8 år og dansk statsborger.
Christian har i dag to yngre søstre, Charlotte på 5 år og
Camilla på 2 år. De  er begge født i Helsingborg og blev
ved fødslen automatisk danske statsborgere, i henhold
til de fælles nordiske regler om dette.
Eftersom Sverige i dette efterår har haft parlamentsvalg, har Christian i sin skole (2. klasse) haft undervisning i demokrati og valg, herunder parlamentsvalg.
Han har jo naturligvis haft spørgsmål til sine forældre
vedr. dette emne.
Jeg har så haft det svære lod at skulle informere
Christian om, at med de regler, som der i dag findes
i Danmark og Sverige, får hverken Christian, Charlotte eller Camilla mulighed for at stemme til et parlamentsvalg. Nogensinde. Altså et liv helt uden for dét
demokrati, som Sverige og Danmark normalt påstår,
at de tilbyder.
Før Sverige blev medlem af EU, skulle der i et svensk
aktieselskab findes et flertal af svensk boende personer
i aktieselskabets bestyrelse. Efter Sveriges indtræden i
EU blev dette ændret til, at der skulle være et flertal af
EU boende personer. Hvorfor kan Sverige ikke også
give personer, som har EU statsborgerskab, stemmeret til det svenske parlament, måske efter at have boet
længe nok i Sverige for at kunne blive svenske statsborgere ? Sverige kunne måske begynde med en regel, som
omfattede andre nordiske statsborgere.
Danmark kunne måske også overveje, om reglen om
at man skal bo i Danmark for at kunne stemme til det
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danske parlament, måske ikke fungerer så godt i dagens
globaliserede verden. Det havde ikke kostet Danmark
noget at starte med at indføre en regel om, at danske
statsborgere bosiddende i andre nordiske lande kunne
stemme til det danske parlament.
Jeg beder om, at Danmark og Sverige sætter sig sammen, for eksempel i Nordisk Råds regi, og sammen
laver nogle løsninger som betyder at mine børn, og
børn i samme situation, kan få mulighed for, når de
bliver voksne at kunne stemme til et parlament, og
der igennem får de demokratiske rettigheder, som alle
I andre har.
Jeg forstår, at Nordisk Råd har mange vigtige sager
at tage stilling til, men kan der kan næppe findes en
vigtigere og mere fornem sag for rådet at tage stilling
til, end hvordan man inkluderer nordiske statsborgere
bosiddende i et andet nordisk land, i fundamentet for
vores demokratier, nemlig stemmeretten til et parlament.
Thomas Nielsen,
Erik Dahlbergs Gata,
254 40 Helsingborg

Danska regeringen vill
inte betala för lösning
på gränshinder
Det finns en lösning på problemet med arbete i både
Sverige och Danmark, men Skatteministeriet räknar
med att Danmark förlorar ekonomiskt på den. Ole
Stavad, Gränshinderforums danska representant, är
kritisk mot bristen på politisk vilja hos den danska
regeringen.
I flera år har skatteproblemen för pendlare som
arbetar på båda sidor sundet pekats ut som ett allvarligt gränshinder och i juni lovade svenska och danska
ministrar att en snar lösning var att vänta. Men sedan
dess har inget hänt.
Lösningsförslaget som finns går ut på att den som
bor i Sverige men arbetar i Danmark skulle få jobba
upp till 25 procent i hemlandet utan att socialförsäkringen flyttar från Danmark till Sverige. Det danska skatteministeriet ser det som att Danmark då skulle få stå
för 100 procent av socialförsäkringskostnaderna, men
bara få 75 procent av skatten. Den kalkylen har fått
den danska regeringen att sätta käppar i hjulet, menar
Ole Stavad.

-De menar att den danska statskassan får stå för
kostnaden, men jag anser att det är en klok investering, säger Ole Stavad som är övertygad om att förslaget
skulle öka integrationen och få fler svenskar att ta jobb
i Danmark.
Han säger sig vara besviken och förvånad över att
problemet inte redan lösts. Som ledamot i Gränshinderforum, som jobbar på att lösa nordiska gränshinder,
har han varit på möte i frågan i danska Skatteministeriet och planerar att träffa skatteministern och sysselsättningsministern snart.
-Det finns ju ingen lösning som är 100 procent idealisk. Om den ena sidan säger att ett förslag är okej får

den andra problem med det. Men för den enskilda
medborgaren är det här förslaget helt acceptabelt. Jag
vet att det finns politisk vilja på vissa håll i regeringen,
så vi får fortsätta att pressa på så mycket vi kan, säger
Ole Stavad till Nytt från Öresund.
(Anna Palmehag/NFÖ)
Eftersom man är socialförsäkrad i landet där man jobbar,
är en person som bor i Sverige men jobbar i Danmark
socialförsäkrad i Danmark. Personen lyder alltså till
exempel under danska sjukskrivningsregler och arbetsgivaren betalar låga danska arbetsgivaravgifter.
n

Stor borgerinteresse for nordisk forbundsstat
Viser meningsmåling i de nordiske lande

Som oplæg til en drøftelse af »Forbundsstaten Norden« i Reykjavik d. 1. november 2010 havde Nordisk
Ministerråd bedt Oxford Research om at foretage en
undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og
holdning til NR/NMR og en vurdering af holdningen
til en potentiel fremtidig nordisk forbundsstat.
Undersøgelsen viser overordnet, at respondenterne
(de adspurgte nordiske statsborgere) har en positiv
holdning til nordisk politisk samarbejde, og generelt
ønsker mere samarbejde mellem de nordiske lande.
Derudover er 42 % af respondenterne positivt indstillet over for en fremtidig nordisk forbundsstat.
Hovedparten af respondenterne oplever at det der
bliver besluttet og diskuteret i NR/NMR har værdi for
de nordiske borgere, og at NR/NMR generelt er medvirkende til at forbedre samarbejdet i Norden. Respondenterne angiver dog kun et begrænset kendskab til det
arbejde der foregår i NR/NMR.
Generelt kan undersøgelsens hovedresultater
opsummeres i følgende punkter :

Hovedresultater
42 % af respondenterne har et positivt syn på en?
fremtidig nordisk forbundsstat. Det er især mænd
og respondenter fra Island og Sverige der er positive
om en sådan.
 egrundelserne for en positiv holdning til en forB
bundsstat ? er primært, at øge landenes indflydelse
internationalt, at landene allerede har fælles kultur
og at det vil være medvirkende til at styrke velfærden

 egrundelserne for en negativ holdning til en? forB
bundsstat er primært, at man ikke vil miste den
nationale identitet, at man er bange for at miste
nærdemokratiet og at der er for store forskelle mellem landene.
 espondenterne er glade for det politiske samarbejR
de? der foregår i Norden, og hovedparten af respondenterne vil gerne have et forstærket samarbejde
mellem de nordiske lande.
Respondenterne vurderer i overvejende grad, at
det? som bliver besluttet og diskuteret i Nordisk
Råd og Nordisk Ministerråd har værdi for den nordiske befolkning, samt at disse nordiske organer er
medvirkende til at forbedre samarbejde i Norden.
Det er primært mænd, ældre respondenter (+60 år)
og respondenter med længere uddannelser, der vurderer dette.
 espondenterne angiver generelt et begrænset
R
kendskab? til det arbejde der foregår i Nordisk Råd
og Nordisk Minisrerråd.

Metode
Undersøgelsen er baseret på interview med 1.032 borgere i de fem nordisk lande. Interview er foretaget via
webbaseret spørgeskemaundersøgelse i hhv. Sverige,
Norge, Finland og Danmark og som telefoninterview
på Island. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af
analysevirksomheden Norstat i de fem nordiske lande
i perioden 22.-27. oktober 2010.
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Med Norden på højskole

Axel Schade.

-Den 30. oktober var vi 52 medlemmer af Foreningen
NORDEN´s Nordjyllandskreds, der forsamledes til
et seminar på Vrå Højskole. Arrangementet havde vi
kaldt »Norden på Højskole«, og programmets sammensætning må have vakt genklang
hos en hel række medlemmer fra de
13 lokale Norden- afdelinger i vores
kredsområde, der stort set dækker
det gamle Nordjyllands amt, fortæller kredsformand Axel Schade.
-Man kunne godt kalde det et
syng med - arrangement i forklædning, idet 18. udgave af højskolesangbogen, den evigt højaktuelle Grundtvig, de gamle nordiske
dyder og fællesskabet var i højsædet
dagen igennem, fortolket gennem
forstanderparret, Pia Schnoor og
Søren Ottzen og ikke mindst konsulent Johan Herold fra Åbyhøj, der
slog »Nordens tone« an på flyglet og
fik alle til at leve med i fællessangen
til inspiration for deltagerne og for
foreningsarbejdet i vores nordjyske kredsområde.
-Dette var et eksempel på noget af det, vi som kreds
arbejder med for at styrke og supplere lokalforeningernes aktiviteter. Vi prøver at tage opgaver op, som
ikke »ligger lige til højrebenet« i lokalforeningerne.
Derfor rykker vi også ud i vores udstrakte geografiske
område og laver guidede ture
i den smukke og enestående
nordjyske natur fra Råbjerg
Mile i nord til Bramslev Bakker
i syd og næste år i september til
de mange seværdige områder
omkring Løgstør.
-Derudover laver vi et eller to
seminarer om året i kulturhuset
»Trekanten« i Ålborg Øst, hvor
vi debatterer tidens aktuelle
nordiske spørgsmål, som regel
indledt med en foredragsholder
med indsigt i emnet. Han/hun
kan være fra den politiske scene,
erhvervslivet eller fra vores egen
landsstyrelse, fortæller den aktive nordjyske kredsformand.

Vrå Højskole
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