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Foreningen Nordens Ungdom går med en ny landsstyrelse en aktiv fremtid i
møde med nye ideer på tegnebrættet.

Der var mange visioner og
forslag til fortsat udvikling
af både det nordiske samarbejde og af Foreningen
NORDEN ved repræsentantskabsmødet i Ringsted.

Læs Sture Näslunds bredt
favnende artikel side 16
-18 om bl.a. Jyske Lov´s
og de islandske håndskrifters skæbne gennem
århundreder.

De nordiske biblioteksforeninger mødes i Århus for
bl.a. at studere de danske
forsøg med åbne selvbetjeningsbiblioteker, som et led
i et udvidet samarbejde mellem disse organisationer.

Læs den udførlige reportage fra mødet med tekst
og fotos på side 4-12.

De var stridsemner blandt
nordiske lande, der dog
senere blev løst på fredelig
vis.

Her ses landsstyrelsen, fra
venstre Sofie Eiby, Hazel
Bolton, Anne-Bjørg Kjærhus
og formanden, Mikkel
Østrman. Læs mere herom
side 24.

Læs mere om endnu et
af Foreningen NORDEN`S
samarbejdende medlemmer
på side 20-21.
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Det nordiske samarbejde bør også betyde,
at man værner om - og
benytter de nordiske
sprog. Som det vil være
læserne bekendt, sker
det her i bladets spalter ved at artikler på svensk eller norsk
bringes på originalsproget.
Det er f.eks. tilfældet hvad angår vor
svenske korrespondent, Sture Näslunds
spændende artikler, og vi kan glædeligvis konstatere, at der ikke har været én
klage over, at vi ikke bringer disse artikler
oversat til dansk.
Men det må også gælde det talte sprog,
og man forbavses - og forarges gang på
gang over hvordan dette forsømmes eller
fornægtes.
I bladets reportage i forrige nr. fra en
nordisk mediekonference på Schæffergården bemærkede vi således, at et
finsk indlæg foregik på engelsk, hvor de
øvrige nordiske indlæg naturligvis foregik
på eget sprog.
I forbindelse med det seneste vulkanudbrud på Island i maj, orienterede en
lokal ekspert om sagen i DR - ligeledes
på engelsk.
Senest har vi erfaret, at en nordisk biblioteksforenings-konference i Århus i juni
skal foregå på engelsk - så man "lettere
kan forstå hinanden", som det hedder.
Vi kan kun opfordre disse - og andre
nordiske mødearrangører, indledere og
tv-værter til følgende væsentlige - og
dog så enkle ændring i programmet: TAL
NORDISK !
Med sommerhilsen
Preben Sørensen
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Lederartikel

Det nordiske fællesskab er
større end vi forestiller os
Af Arne Nielsen, – landsformand

et nordiske samarbejde er skabt af folket. Den indsats, de folkelige bevægelser, og på dette område ikke mindst Foreningen NORDEN, har ydet gennem
årene for at samle folkelig opbakning til den nordiske ide, har betydet, at
folket overalt i Norden støtter den nordiske tanke. Dette er påvist i adskillige
opinionsundersøgelser og også de seneste ugers afprøvning af støtten til Gunnar Wetterbergs tanker om nordisk union, som er blevet gennemført af flere nordiske aviser,
tegner et tydeligt billede af en (overraskende?) stor folkelig opbakning.
På det folkelige plan er mange initiativer igangsat med bl.a. den nordiske pasunion
fra 50’erne, det fælles arbejdsmarked, den nordiske socialkonvention, fælles uddannelsesmarked og sprogkonventionen. Disse initiativer bliver i disse år fulgt
op af et af de nordiske samarbejdsministre nedsat grænsehindringsforum.
Med udgangspunkt i de nordiske statsministres beslutning
i Punkaharju i juni 2007 om "med alle midler bekæmpe
de vanskeligheder som borgerne kan støde på i nordiske sammenhænge”, skal forummet sikre fjernelsen af de grænsehindringer, som nordiske medborgere
oplever, når de krydser de nordiske grænser. Beslutningen
er senere udvidet til også at omfatte virksomhedernes
grænsehindringer.
Øresundsregionen blev efter etableringen af den faste forbindelse over Øresund mødt med skepsis. Kun få troede,
at Øresundsforbindelsen ville give den dynamik i regionen,
som vi allerede nu - efter kun ti år - kan konstaterer, at den
har medført på både boligmarkedet, indkøbsmarkedet og ikke
mindst i servicefagene. Næste skud på stammen bliver integrationen på uddannelsesområdet i regionen. Og vi vinder på integrationen på
begge sider af sundet!
De seneste ti til femten år har erhvervslivet også i meget høj grad valgt nordiske løsninger. Langt hovedparten af de danske virksomhedsfusioner er sket i det nordiske
område. Arla, Nordea og senest Posten Norden er meget synlige eksempler på dette,
men en lang række andre danske virksomheder har udvidet deres nordiske aktiviteter: Danske Bank med opkøb af banker i Norge, Sverige og Finland, Danisco og ISS med
nordiske opkøb mm. Så både folket og erhvervslivet ønsker nordiske løsninger.
Det er jo ikke tilfældigt, at vi i aviser, radio og tv ofte hører sætningen ”når vi ser på
de lande, vi normalt sammenligner os med”. Ingen behøver forklare. Alle ved, at så er
der tale om de nordiske lande. Fællesskabet er større end vi i dagligdagen forestiller
os – og dermed er potentialet også meget større!
n
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Globaliseringen udfordrer
det nordiske samarbejde
Men stor opmærksomhed på de nordiske muligheder i disse år
-I en globaliseret verden er det vigtigt at danne regionale
fællesskaber baseret på fælles værdier og samfundssyn,
og her har de nordiske lande sammen meget at byde på.
Hver for sig er vi små lande i en global sammenhæng,
men sammen har vi mulighed for at få indflydelse på
udformningen af den ramme, der skal forankre den globale beslutningsproces og det indhold, der skal præge
den, fastslog landsformand Arne Nielsen i sin beretning
ved Foreningen NORDEN´s repræsentantskabsmøde den
28. maj i Ringsted Kongrescenter.
-Verden er i hastig forandring, og hvis vi vil have indflydelse på udviklingen, skal der handles nu. Ellers mister
vi de muligheder et fast forankret og vel
afprøvet nordisk samarbejde gennem årtier har skabt. Et samarbejde der er skabt af
folket, og derfor også har en unik folkelig
legitimitet. Et samarbejde der, på trods af
at det hviler på frivillighed, har skabt en
stort set ens samfundsopbygning med fælles værdier inden for folkestyre, uddannelse, social velfærd, arbejdsmarkedsforhold
mm. Et samarbejde der ikke er eller har
været protektionistisk, men tværtimod
altid har arbejdet for bredt internationalt
samarbejde, og derfor i høj grad er klædt
på til globaliseringen.

-Der er stor opmærksomhed på de nordiske muligheder
i disse år.
-Mange ser Wetterbergs ide om skabelsen af en nordisk
forbundsstat som urealistisk, men de fleste mener, at vi
i Norden skal gribe de muligheder, der er for at nedbryde grænsehindringerne mellem de nordiske lande og i
fællesskab på væsentlige områder samordne synspunkterne, når der skal ageres i international sammenhæng.
En væsentlig styrkelse af såvel det udenrigs- som sikkerhedspolitiske samarbejde er ikke bare ønskeligt, men
også nødvendigt i de kommende år, når vi skal markere
nordiske værdier globalt, understregede Arne Nielsen.

-På Nordisk Råds session i Reykjavik i begyndelsen af november sidste år var der stor
opbakning blandt de nordiske politikere til
at styrke det nordiske samarbejde.
-De nordiske statsministre har sat sig som
mål, at sikre et mere effektivt nordisk
samarbejde i forbindelse med globaliseringsbestræbelserne. De nordiske fælles
værdier skal markeres i forbindelse med
globaliseringen.
-Den svenske samfundsdebatør Gunnar
Wetterberg blev af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd bedt om at uddybe sine
betragtninger om en nordisk union i årbogen 2010 med titlen Förbundsstaten Norden.
n
Landsformand Arne Nielsen på talerstolen under NORDEN -mødet i Ringsted

Udenrigspolitisk
samordning
-De nordiske lande gik sammen om
at etablere en nordisk ambassade,
da Berlin efter genforeningen igen
skulle være Tysklands hovedstad. Et
godt eksempel på, at når vi forener
kræfterne kan vi både få synlighed
og gennemslagskraft. Den form for
nordisk samarbejde ude i verden
er heldigvis blevet hverdag mange
steder, hvor vi har fremsynede nordiske ambassadører, der kan se, at et
samarbejde gavner vores fælles sag.

I Wetterbergs bog gøres det op, at
Norden samlet er en af verdens største økonomier – i hvert fald så stor,
at det berettiger til en plads i G20.
Og ja, det vil give stor indflydelse på
verdensøkonomiens udvikling, som
igen har stor indflydelse på vores
egen økonomi.
-Nordisk samarbejde er ikke nyt i
internationale sammenhænge. Da
FN blev oprettet efter anden verdenskrig stod de nordiske lande i
spidsen for udformningen af grund-

laget for FN både strukturen og indholdet og FN blev de første mange
år ledet af nordiske generalsekretærer. Derfor skal vi ikke glemme, at en
velfungerende globalisering ikke på
længere sigt kan eller skal styres af
hverken G2, G7, G8, G20 eller G77.
Her har de nordiske lande en samlet
udfordring med at skabe en global
styring, hvor alle lande deltager, har
et medejerskab og udstikker kursen,
sagde landsformanden.
n

Så vill vi utveckla det nordiske samarbetet
FNF-henvendelse til Nordisk Råd støttes med forslag om ny rapport
-I min forrige beretning nævnte jeg,
at Foreningerne Nordens Forbund,
FNF, har rettet henvendelse til Nordisk Råd om at sammensætte en
gruppe af forskere, politikere Journalister, erhvervsfolk og repræsentanter for folkelige foreninger, der kan
lave et forstudie om de moderne unionstanker, samt at der bør gennemføres folkelige høringer i alle de nordiske lande og selvstyrende områder
om et fordybet nordisk samarbejde,
sagde landsformand Arne Nielsen
ved repræsentantskabsmødet. Han
er i år også præsident for FNF.
-Vi har netop den 5. maj fået svar fra
Nordisk Råd på denne henvendelse.
Det fremgår af svaret, at Nordisk
Råds direktør indstiller til Nordisk
Råd, at man anmoder CENS (Center
for nordiske studier) ved Helsingfors Universitet om at udarbejde en
rapport med arbejdstitlen ”Så vill vi
utveckla det nordiske samarbetet”
og med udgangspunkt i Wetterbergs
synspunkter. Rapporten skal omfatte
en række vigtige udviklingsområder:
•
•
•
•

Udenrigs og forsvarspolitik
Handelspolitik
Miljø og energipoloitik
Forskning/innovation/
uddannnelse/kultur

• Sprogpolitik
• Velfærdstjenester
• Transnationalt, nordisk
medborgerskab
-Det er tanken at der nedsættes
relevante referencegrupper, hvor
også Foreningerne Norden bliver
repræsenteret. Slutrapporten skal
foreligge medio oktober 2012.
-Med hensyn til folkelige høringer
mener rådsdirektøren, at der allerede er en sådan høring i gang i form
af de mange oplæg, som Gunnar
Wetterberg giver i forskellige sammenhænge i nordisk regi.
-Det er efter min mening ikke tilstrækkeligt, men lad os vende tilbage
hertil, når rapporten foreligger.
-Alt i alt er det meget positivt, at vi
har været med til at få en vigtig proces igangsat, understregede Arne
Nielsen.
n
VELKOMMEN TIL RINGSTED. Deltagerne i repræsentantskabsmødet blev budt
velkommen til Ringsted af 1.viceborgmester Svend-Erik Jakobsen, som gennemgik byens betydning i middelalderen som kongeby og i dag som en anerkendt
erhvervskommune med en stor befolkningstilvækst, som forventes at fortsætte
fremover. Han fremhævede vigtigheden af det nordiske samarbejde - også med
andre lande i verden - og omtalte Foreningen NORDEN´s virke og fortsatte
betydning.
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Hvad med at etablere Nordiske Jernbaner ?
Mange eksempler på muligheder for øget nordisk samordning
-Lad mig nævne nogle områder, hvor det efter min
mening haster meget med at få etableret en øget nordisk
samordning, sagde landsformand Arne Nielsen ved NORDEN - mødet i Ringsted, hvor han opridsede en række
eksempler på tidligere opnåede resultater på både det
politiske plan og hvad angår erhvervslivet (som omtalt i
lederartiklen side 3) og fortsatte:
- Dette stod også meget klart, da direktør Jens Klarskov fra
Dansk Erhverv i forbindelse med præsentationen af Gunnar Wetterbergs årbog gik med på visionen, og sagde, at
erhvervslivet i Norden har brug for nordisk samordning
på erhvervsområdet for at gøre de nordiske virksomheder i stand til at samarbejde endnu mere med henblik på
at klare sig i den globale konkurrence.
-I Foreningen NORDEN er vi enige, om at det nordiske
samarbejde bør styrkes markant i de kommende år og
vi er positive over for at følge op på Jens Klarskovs ide.
Hvorfor ikke starte med at harmonisere erhvervs- og selskabsbeskatningen i Norden? Sæt ministrene og embedsmændene i gang med at udforme en harmonisering af
den del af skattelovgivningen, der i forvejen er gældende
i Norden. Find den fællesnævner, der kan tilfredsstille alle
landene.
-Et arbejde på dette område vil styrke den nordiske konkurrenceevne og give mere beskæftigelse – og vi er helt
sikre på, at det ikke vil være en uoverkommelig opgave.
Måske vil ministrene og embedsmændene blive overra-

STOR LOKAL TILSLUTNING. Mødedeltagerne blev også budt velkommen af
lokalafdelingens formand, Ole Lisberg
Jensen, som både omtalte byens
historiske udvikling og virksomheden
i lokalafdelingen, der blev oprettet
i 1943 med drømmen om et øget
nordisk samarbejde. Der kom fornyet
gang i afdelingens virke i forbindelse
med 50-års jubilæet, og den faste
Øresunds-forbindelse kan skabt nye
udflugts- og aktivitetsmuligheder. Afdelingen er nu oppe på 240 medlemmer,
og der er så stor tilslutning med ofte
100 deltagere til arrangementerne, at
det skaber lokaleproblemer - men der
er fortsat behov for at få flere unge
med.

skede over, i hvor høj grad de nordiske lande ligner hinanden. Også på det område!

Gebyrsamordning
-Også de vanvittige bankgebyrer, der rammer både
erhvervslivet og medborgerne, når der skal overføres
penge fra et land til et andet. Disse bankgebyrer giver
ingen mening, når bankerne og banksystemerne er de
samme. Det koster jo heller ikke mere at sende en mail fra
København til Kiruna end at sende en fra København til
Roskilde. Også portodifferentieringen er vanvittig. Med
Posten Norden kan det ikke længere forsvares, at det er
dyrere at sende en pakke fra København til Malmø end
de 1842 kilometer, der er fra Malmø til Kiruna.

Miljøpolitik
-Og hvad 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?
Transport-Nu kører der svenske tog i Danmark og danske
tog i Sverige. Kan jernbanerne ikke gøre det posten gør, og
etablere Nordiske Jernbaner (NJ)? Tænk sig, hvor gode,
sammenhængende infrastrukturløsninger vi så pludselig
vil kunne skabe.

Line Barfod, M.F. (til højre) deltog aktivt i repræsentantskabsmødet

Uddannelse
-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?

i regionen. Og vi vinder på integrationen på begge sider
af sundet, understregede formanden.
n

-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. Øresundsregionen blev efter etableringen af
den faste forbindelse over Øresund
mødt med skepsis.
-Kun få troede, at Øresundsforbindelsen ville give den dynamik i
regionen, som vi allerede nu - efter
kun godt ti år - kan konstaterer, at
den har medført på både boligmarkedet, indkøbsmarkedet og
ikke mindst i servicefagene. Næste
skud på stammen bør blive integrationen på uddannelsesområdet
Der blev lyttet opmærksomt til indlæggene
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Een
Foreningen NORDEN 
Vision for fremtiden:

-Hvis vi skal leve op til de forventninger, vi har for det nordiske samarbejde, så må vi jo også selv være villige til
at betræde den nordiske samarbejdsvej, understregede landsformand
Arne Nielsen i sin organisatoriske
beretning ved repræsentantskabsmødet i Ringsted med deltagelse fra
NORDEN´s lokalafdelinger fra hele
landet.
-Jeg har i det seneste år – parallelt
med debatten om en nordisk union taget spørgsmålet om foreningernes
eget samarbejde op. Det vil jo være
logisk og give konsistens, hvis vi så
samtidig styrker vores interne samarbejde mellem Foreningerne NORDEN i hele Norden og har som vision,
at vi skaber én forening i stedet for de
nuværende 7 foreninger.
-Det er selvfølgelig en langsigtet vision. Men på kort sigt kan vi allerede i
dag samordne en lang række aktiviteter – tag f.eks. skoleområdet, hvor
vi for vil få meget mere for pengene,
hvis vi slog os sammen. Heldigvis har
vi så også i 2010 besluttet at gøre Foreningen NORDEN’s nye skolehjemmeside www.SkoleniNorden til en
fællesnordisk hjemmeside. Der skal
fortsat gøres meget med den, men

8
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platformen er skabt. Og hjemmesiden kan følges op af mange andre
skoletiltag.

Fælles tidsskrift
-Også på informationssiden kan
vi gøre meget, og det viser, at vi
kan gøre fælles ting på kort sigt og
længere sigt. Allerede i dag kan vi
udveksle artikler, vi kan lave et fælles internettidsskrift, hvor vi skifter 4
artikler, hver gang der kommer et nyt
blad i et af landene. Det vil betyde, at
vi med det stof vi allerede producerer, kan få et net - tidsskrift, hvor der
kommer 64 nye artikler om året.
-Foreningen NORDEN har allerede
lagt forslaget frem for FNF med et
eksempel på, hvordan det kan gøres
– og det vil ikke koste ret meget at
gennemføre. På længere sigt vil vi
gerne genskabe det tidligere fællesnordiske tidsskrift ”Vi i Norden”.
Vi har nemlig tidligere haft et fælles
blad, så vi kunne få et bedre blad for
færre penge !
-Jo, visionen er realiserbar – det er
blot at komme i gang. I år sidder jeg
som præsident for FNF, og jeg vil
arbejde på at få så mange delmål sat
i gang, som muligt. Også FNF’s styre-

NR.3 – JUNI 2011

seminar, som blev holdt i Danmark
sidste år, bakkede op om en styrkelse
af organisationen.
-Ellers er vor bekymring ikke manglen
på ideer, men manglen på ressourcer
til at virkeliggøre ideerne med. Både
økonomisk og mandskabsmæssigt er
vi hårdt presset. Jeg er selv lidt imponeret over, at vi trods besværlighederne overkommer så meget – og at
vi trods alt kan fremvise et fornuftigt
regnskab. Men let er det ikke. Hver
femøre skal vendes – endda indtil
flere gange.
-Desværre er der ikke umiddelbart
udsigt til bedring. Der er ingen
mulighed for at få statstilskuddet sat
op. Kontingentindtægterne er vigende, selv om vi holder medlemstallet
flot, så hvad det angår, behøver vi
ikke at skrive nekrolog ! Projektarbejdet er sværere p.t., da den økonomiske krise betyder, at der ikke
skabes særlig mange nye projekter
og fondsmidler er blevet sværere
at få fat i, da den lave tilskrivning til
fondene gør, at der bliver væsentligt
mindre at dele ud af. Færre penge til
flere ansøgere.

for hele Norden ?
Mange ideer - men også mangel på ressourcer
Projekt måtte opgives

Markér 50 års jubilæet

-Det har også betydet, at et stort
interkulturelt projekt mellem virksomheder i Norden, Network NORDEN, som skulle forberede mellemstore virksomheder på mere nordisk
samarbejde og fusion, ikke blev realiseret. Vi havde arbejdet med projektet i lang tid og fået 2,4 mio. kr. fra
EU. Men det var et krav, at et tilsvarende beløb skulle findes nationalt.
Trods en stor indsats for at finde pengene, lykkedes det ikke, og vi måtte
opgave projektet. Det havde givet os
nogle særlig gode muligheder for at
vise dansk erhvervsliv, at Foreningen NORDEN også eksisterede for
dem – og havde givet et ”afkast” til
det folkelige arbejde både direkte og
indirekte.

-Nordens Dag den 23. marts er jo
datoen for underskrivelsen af Helsingforsaftalen (det nordiske samarbejdes ”grundlov”) – og i 2012 er
det 50 år siden, at aftalen blev underskrevet.

-Til gengæld kører den nordiske biblioteksuge, som også er Foreningerne
NORDEN´s ”opfindelse”. Og i dag er
Nordisk Bibioteksuge/Skumringstid det bredeste og mest omtalte
nordiske projekt. Det kan vi virkelig
være stolte af. ”Morgengry”, som
retter sig mod skolerne, forstår jeg,
at vores Skoleudvalg nu har taget
til sig, og de har udviklet en plan og
et pædagogisk forløb, som allerede
fra i år kan gøre dette initiativ til et
omdrejningspunkt for skolernes indsats med skandinaviske sprog og nordiske forhold.
Også ”Nordisk Gæstebud” er flere
blevet opmærksomme på rundt om
i landet. I takt med, at ny nordisk
mad har fået stor opmærksomhed,
er Nordisk Gæstebud også blevet en
populær aktivitet. Og så er kombinationen med Nordens Dag jo god – så
bliver der dobbelt opmærksomhed.

-Det skal fejres. Jeg har talt med såvel
Nordisk Råds præsident, Henrik Dam
Kristensen og Rådets generalsekretær om fejringen, og gennem FNF
har vi sendt en opfordring til, at man
i den anledning afholder en særlig
jubilæumssession i Nordisk Råd i Helsingfors. Det er blevet positivt modtaget, men jeg vil da også gerne her
opfordre til, at man benytter denne
lejlighed til at markere Nordens dag
i lokalafdelingerne og får repeteret,
hvilken enestående aftale Helsingforsaftalen i virkeligheden er.
-Vi kan på det folkelige plan med
stolthed markere, at det faktisk var
vores folkelige arbejde, der stod fadder til oprettelsen af Nordisk Råd og
demed lagde grunden til Helsingforsaftalen.

Forslag til studiekredse
-I forbindelse med Gunnar Wetterbergs bog om Forbundsstaten Norden er det også vigtigt, at vi lokalt
tager del i debatten. I løbet af kort
tid, vil vi også præsentere et svensk
oplæg til indhold i studiekredse, der
kan afholdes lokalt om Forbundsstatstankerne.
-Så nedsatte vi sidste år en arbejdsgruppe, der skulle se på vores muligheder i forbindelse med det europæiske frivillighedsår 2011. Gruppen
har lavet et oplæg en 4 – 5 regionale

NORDEN NU

møder i efteråret og en opsamlingskonference, hvor den nordiske model
med frivillighed sættes i fokus – og
udfordres. Og der er også nu skaffes
penge til, at ideen kan realiseres. Vi
glæder os til at melde et mere færdigt
program ud og håber, I vil være med
til at skabe opmærksomhed om initiativet i jeres område., sagde landsformanden til mødedeltagerne.

En vital forening i forandring
-Jo, der er både nye og gamle projekter, som giver os gode muligheder for synlighed og aktivitet både
nu og i fremtiden, og det er vigtigt,
at vi griber mulighederne. Dermed
kan vi fortsat være en vital forening
i forandring.
-Det er jo livgivende for os, at vi hviler på et historisk grund, skabt umiddelbart efter første verdenskrig, har
udviklet os, fået skabt et nordisk
samarbejdssystem til at understøtte
vores folkelige samarbejde og fortsat
spiller en større og større rolle i en
samfundsudvikling, hvor det nordiske samarbejde bliver sværere og
sværere at komme udenom, hvor folket vælger Norden og erhvervslivet
også vælger Norden, hvor det nordiske samarbejde utvivlsom understøttes i globaliseringsprocessen – altså
i korthed en hæderkronet forening,
der har dybe historiske rødder og
samtidig svar på fremtidens udfordringer. Det giver tro på foreningens
og det nordiske samarbejdes fremtid, sluttede landsformanden sin
beretning.
n
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Nye initiativer i NORDEN - virksomheden
Positiv debat efter formandens beretning
Ved Foreningen NORDEN´s repræsentantskabsmøde
i Ringsted med Peter Palshøj som en effektiv dirigent,
efterfulgtes formanden, Arne Nielsens beretning af en
række positive indlæg fra mødedeltagere.
Susanne Prip Madsen, København, omtalte betydningen
af FN´s Frivillighedsår 2011 i en verden, hvor kun 5 % af
befolkningen i mange lande deltager i frivilligt arbejde.
Sådan er det heldigvis ikke herhjemme, men det er stadig
vigtigt i denne forbindelse også at sætte fokus på foreningslivet. Der må således gøres mere for at få deltagelse fra indvandrerkredse med, som ikke har tradition
herfor. Hun bebudede som formand for det pågældende frivillighedsårs - udvalg, at der til efteråret vil blive
afholdt 4-5 møder rundt om i landet om disse emner med
oplægsholdere og i samarbejde med lokalafdelinger.
Georg Møller, Rudersdal, takkede formanden for dennes
medvirken til en mere velfungerende og sund organisation, men der er fortsat behov for drøftelser om organisationsudvikling på alle niveauer, hvilket bl.a. kan finde
sted ved dette års tillidsmandsmøde samt ved næste
årsmøde, så vi ved om organisationen er gearet til fremtiden. Han hilste den kommende universitetsrapport om
planerne for en nordisk forbundsstat velkommen, men
understregede at det også vil kræve en folkelig forankring, så der bliver tale om en folkelig - og ikke alene en
akademisk debat.

det er stadig vigtigt med personlig kontakt til skolerne og
henviste til Skole- tjenesten i Øresundsregionen, som et
godt mødested. Han opfordrede til fortsat - og øget lodseddelsalg med pæne overskud for landsforeningen og
som tilskud til lokalafdelingerne. Han foreslog at inddrage
DR-regionerne i frivillighedsårs -arrangementerne.
Lizzie Moe, Ringsted, omtalte ligeledes skolesamarbejdet
med bl.a. forskellige filmtilbud, som må udbredes til alle
skolerne - ikke alene skoler, der er NORDEN - medlemmer.
Mikkel Østman præsenterede sig under stort bifald som
ny formand for Foreningen NORDEN´s Ungdom og lovede
et fortsat samarbejde ud fra også de unges perspektiv.
Merete Riber, Holstebro, omtalte ”Morgengry”-aktiviteterne i 2011, hvor der udarbejdes et ugeprogram til
udsendelse til skolerne med bl.a. forslag til kommunikation mellem skolerne i de nordiske lande i forbindelse
med oplæsning af den valgte bog samt med forslag til et
nordisk musiktema.
Frode Riber, Holstebro, savnede mere information til
lokalafdelingerne om bl.a. informations-udvalgsbeslutninger om medlemsbladets indhold, om lodseddelsalg
og andre aktiviteter.

Bent Jensen, Nykøbing F., hilste velkommen, at der nu
var etableret en hjemmeside for skolesamarbejdet, men

Bent Roskjær, Helsingør, omtalte Nordiske Filmdage i
Helsingør og Humlebæk den 29.september- 2.oktober
samt Nordisk Bogdag den 17. november, som år holdes i
Helsingør med mange nordiske forfattere.

VELKOMMEN TIL FORENINGERNES BY. I sin velkomst til Ringsted Kongrescenter omtalte dets direktør Marius Byriel de
mange lokale aktiviteter i kulturlivet, der finder sted både i centret og andre steder i byen. Ringsted er foreningernes by, og
der tilbydessåledes 63 forskellige events i løbet af sommeren.

Han præsenterede derefter Musik - og Kulturskolens kor, der
gav en lille koncert ved mødets åbning - på en travl afslutningsdag for koret med 24 andre koncerter i dagens løb. Desuden
præsenterede han et lokalt harmonika - orkester, der glædede mødedeltagerne med bl.a. svensk folkemusik.

Her ses den
yngste - og den
ældste mødedeltager: FNU
-formanden Mikkel
Østman sammen
med mangeårigt
- og stadigt aktivt
bestyrelsesmedlem i Københavns
lokalafdeling, Anni
Bynkel - netop
fyldt 93 år.
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Norden og mere grænsekontrol
Svend Erik Jensen, Herning, glædede sig over en optimistisk beretning, men savnede deltagelse fra adskillige lokalafdelinger i mødet. Han foreslog at forsøge at
placere Nordjobb - pladser inden for den almennyttige
boligsektor bl.a. som viceværtsassistance og spurgte om
den kommende skærpede grænsekontrol mod syd også
får betydning i Norden.
Formanden understregede, at det er vigtigt at få den
nordiske vinkel med også i læreruddannelsen. Han var
enig i at også ikke-medlemsskoler bør have kendskab til
”Morgengry”-tilbuddene samt bød velkommen til den
nye FNU -formand og anbefalede de unge medlemmer
til senere at blive NORDEN- medlemmer bl.a. via facebook - tilbuddet: Foreningen NORDEN 30 +.
Han understregede, at den øgede grænsekontrol ikke har
nogen betydning i Norden, hvor vi har Helsingfors -aftalen med bl.a. nordisk pasfrihed at rette os efter.
Efter at beretningen var eenstemmigt godkendt, berettede Grethe Olsen, Frederikssund og også KL´s repræsentant, om de lokale Vikingespil, der i år kan fejre 60 års
jubilæum.

På vej mod ”papirfri” landsforening
Grundet stram økonomi med fortsat
beskåret statstilskud
Foreningen NORDEN´s repræsentantskab godkendte ved
mødet i Ringsted eenstemmigt landsforeningens 2010regnskab samt budgetforslag for 2011-2013, hvor der
budgetteres med uændrede - og endda mindre administrationsudgifter.
-Vi er på vej til en ”papirfri” administration af landsforeningen, hvor det er nødvendigt at fremsende alle vore
meddelelser til kredse og lokalafdelinger ad elektronisk
vej grundet de stadigt stigende portoudgifter, oplyste
generalsekretær Peter Jon Larsen, der samtidig beklagede at det årlige statstilskud, der for nogle år siden blev
beskåret med 10 %, fortsat er uændret og ligger langt
under lignende tilskud til NORDEN -forbundene i Sverige
og Finland, selvom den danske forening er den 2. største
i Norden og med et højt aktivitetsniveau.

Forsamlingen godkendte derefter uden debat nogle bl.a.
redaktionelle rettelser i handlingsplanen, som er en del af
den tidligere vedtagne strategiplan for 2010-2012.

Han roste i denne forbindelse lokalafdelingerne for deres
indsats med et styrket aktivitetsniveau trods disse vanskelige økonomiske vilkår på landsniveau. Alligevel viste
2010-regnskabet kun et beskedent underskud med en
fortsat betydelig egenkapital og med rosende bemærkninger fra de kritiske revisorer.

Et forslag fra Midt/Vest -kredsen om vedtægtsændringer vedr. forholdet mellem kredse og lokalafdelinger, blev
anbefalet af Merete Riber, men efter forslag fra forretningsudvalget og indlæg af landsformanden, trukket tilbage og bliver i stedet drøftet sammen med andre forslag
ved næste tillidsmandsmøde og ved næste års vedtægtsdrøftelser ved repræsentantskabsmødet.
n

Svend Erik Jensen, Herning, omtalte landskontorets relativt høje huslejeudgift og foreslog at lokalafdelingerne
selv skulle fordele medlemsbladet for at spare portoudgiften, medens Bent Roskjær, Helsingør, foreslog kontakt
med Nordisk Råds præsident om at få forhøjet statstilskuddet, og Bjarne Dalum, Randers/Langå, ligeledes
berørte huslejeudgiften.
Både landsformanden og generalsekretæren oplyste, at
der arbejdes med en øget udlejning af ledige kontorer på
landskontoret (som det ifølge lejekontrakten vil koste et
millionbeløb at tilbageføre som lejlighed ved en flytning).
Lokalafdelingerne får ikke pålagt hele portoudgiften ved
bladets distribution, og der er kontakt med også Henrik
Dam Kristensen om et forhøjet statstilskud.

Mange genvalg
Foruden genvalg af landsformanden var der genvalg af
følgende landsstyrelsesmedlemmer: Line Barfod, Henrik
Brodersen, Bente Dahl, Jørgen Glenthøj, Henrik Hagemann, Karen Klint, Susanne Prip Madsen, Marion Pedersen, Torben Rasmussen og Kristen Touborg.
Endnu et udsnit af forsamlingen ved repræsentantskabsmødet.

Som revisorer genvalgtes Winnie Vitzansky samt nyvalgtes Dora Bentsen, København, da Hans Peter Jørgensen,
Silkeborg, ikke ønskede genvalg. Det vedtoges at afholde
næste års repræsentantskabsmøde lørdag den 12. maj.
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Spørg kandidaterne
om deres nordiske
interesse !

Hotel - kæde vandt
nordisk miljøpris

Foreslog Line Barfod i debatindlæg
om den nordiske forbundsstat

Scandic Hotellerne
som forgangsvirksomhed

På ønsker fra Georg Møller, Rudersdal, og Susanne Prip
Madsen, København, om at styrke den folkelige debat
om forslaget om en fremtidig nordisk forbundsstat, foreslog folketingsmedlem og medlem af Nordisk Råd, Line
Barfod , Enhedslisten, at NORDEN -afdelingerne benytter
den kommende valgkamp til at spørge folketingskandidaterne om deres nordiske interesse.

Vinderen af Nordisk Råds Natur- og Miljøpris på 350.000
danske kroner blev udpeget den 25. maj, hvor juryen
samledes i Helsingfors.

Line Barfod lagde op til en temadrøftelse ved repræsentantskabsmødet om Norden som forbundsstat med en
understregning af, at Norden har så meget at byde på
også globalt på de folkelige og demokratiske områder,
og vi må samtidig have en vision om en videreudvikling
heraf, som forbundsstat -forslaget kan bidrage til.
Hun skildrede den ændrede sikkerhedssituation i Arktis
og Grønland på grund af de store miljøforandringer, hvor
enhver form for militær opbygning i Arktis må forhindres,
medens grønlænderne selv må have medbestemmelse
på udviklingen, og der må sørges for at de ikke bliver
overset i det nordiske samarbejde. Det nordiske samarbejde på konfliktforebyggelses-området skal forstærkes
med bl.a. en nordisk fredsforskningskonference næste
år, og et øget samarbejde med flere fælles ambassader
og en fælles udenrigspolitik bør også fremmes.
Hun ønskede endvidere et bedre samarbejde om bankgebyrer og foreslog et NORD -kort i lighed med vores
hjemlige Dankort, etableringen af en fælles nordisk tvkanal og flere nordiske spil-udviklere, en fælles plan for
vedvarende energi og andre energiformer, fælles udvikling inden for velfærdsområdet af bl.a. fysiske hjælpemidler og en videreudvikling af nordisk mad - også for
den daglige husholdning.
-Henvendelsen fra Foreningerne Nordens Forbund til
Nordisk Ministerråd om at igangsætte et forstudie til en
nordisk forbundsstat var vigtig og blev vel modtaget, men
bør følges op af reelle, offentlige høringer. Det må dreje
sig om en helt ny type forbundsstat - ikke som i USA eller
Tyskland - men skal bygge på et demokratisk samarbejde
med befolkningernes indflydelse og accept - så er det
holdbart, understregede Line Barfod.
n
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Vinderen af prisen blev Scandic Hotels, som i snart tyve år
at har stået som foregangsvirksomhed indenfor bæredygtig turisme. Prisen overrækkes i forbindelse med Nordisk
Råds årlige topmøde i starten af november.
Scandic hotellerne har siden 1994 gået foran i indsatsen
for at mindske sin miljøbelastning og virksomheden har
fået mange efterfølgere i arbejdet for en bæredygtig
udvikling både i hotelbranchen og det omliggende samfund.
Scandic har vist mod ved at stille krav til sine leverandører
og indbyder også sine hotelgæster til at medvirke til de
miljøvenlige målsætninger gennem for eksempel at spare
på vasketøjet og sortere sit affald, skriver bedømmelseskomiteen i sin begrundelse.
Det var en Scandic ansat, som først fandt på at foreslå
hotelgæster at spare på vask af håndklæder og Scandic
var også blandt de første til at bruge flydende sæbe. Små
tiltag, som har haft en stor effekt og startet en trend på
hoteller verden over.
Siden hotelkæden i 1993 besluttede at arbejde mere miljøbevidst, har man trænet over 11.000 medarbejdere i
miljøspørgsmål og bygget 19.000 værelser af bæredygtige materialer. I alt 114 af kædens 147 hoteller i Norden
er tilkendt Nordisk Ministerråds miljømærke Svanen - et
af verdens skrappeste miljømærker.
Vandforbruget på Scandic er siden 1994 reduceret med
17 %, energiforbruget med 22 % og CO2 udslippet med 38
%. Kaffen, du drikker på Scandic, er økologisk og fairtrade
og vandet kommer ikke fra plastflasker. Alene det sidste
sparer 160 ton CO2 i transport hvert år, ifølge Scandics
eget miljøregnskab.
n

-En for alle, alle for en
Henrik Dam Kristensen, præsident i Nordisk Råd, ser det
som en stor og vigtig beslutning for de nordiske lande,
ikke mindst symbolsk, at udenrigsministrene nu har indgået en nordisk solidaritetserklæring.
- Nu er det en for alle, alle for en der gælder i Norden,
siger Henrik Dam Kristensen efter udenrigsministrenes
beslutning i Finland tirsdag 5. april.

De nordiske udenrigsministre blev enige om solidaritetserklæringen på et nordisk udenrigsministermøde i Helsingfors tirsdag 5. april.
Erklæringen slår fast at det er naturligt for de nordiske
lande at samarbejde i en solidarisk ånd for at møde udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Det gælder ikke
mindst i forhold til potentielle risici som menneskeskabte
katastrofer, digitale angreb og terrorangreb.

- For kun få år siden var det tabu at tale om udenrigs- og
sikkerhedspolitik i nordisk sammenhæng. Nu har vi fundet ud af, at det er til gavn for os alle med et forstærket
samarbejde på dette område. Det næste logiske skridt
ville være, hvis samarbejdet blev mere formaliseret og
indgik under Nordisk Ministerråds ansvar.

Nordisk Råd er selv midt i en proces med at reformere sit
arbejde. På præsidiemødet i Stockholm torsdag 31. marts
var den proces det vigtigste punkt. Et element er netop
at Nordisk Råd udvider horisonten, når det gælder det
internationale samarbejde.

De nordiske lande har langt større vægt end størrelsen
tilsiger. En bedre koordinering omkring internationale
spørgsmål vil sikre os en langt større gennemslagskraft.

Både for regeringer og parlamentarikere er det nordiske
samarbejde et vigtigt supplement til det etablerede europæiske og euroatlantiske samarbejde
n

Solidaritetserklæringen slår fast at hvis et nordisk land
skulle blive angrebet, vil de andre lande bistå med relevante virkemidler hvis de bliver bedt om det.

To nordiske priser til DR-børneprogrammer
DR sikrede sig både prisen i radio- og tv-kategorien, da
der den 28. maj blandt andet blev uddelt priser til Nordens mest innovative børneprogrammer.
Priserne blev uddelt som afslutning på Nordisk Barnemedie Festival 2011, der blev afholdt i Ebeltoft. Her mødtes
folkene bag Nordens børneprogrammer og udvekslede
erfaringer om børneprogrammerne og altså også for at
hædre de bedste produktioner.
På radiofronten hentede DRs nyåbnede Ramasjang Radio
sin første pris, da ’Hyggetimen’ på kanalen fik Innovationsprisen på radio. I programmet, der henvender sig til
de allermindste, åbner Rebecca Bach-Lauritsen og Johan-

ne Algren post, og de hygger om de små fra Radiohuset i
Ramasjang med historier og masser af musik samt indslag
Kaj & Andrea og Lotte & Fessor. Førstepladsen var delt,
da juryen også mente, at programmene ’Skrytmorfar’ og
’Ovanliga barn’ fra Sverige Utbildningsradio, UR, fortjente
hæder.
Innovationspriserne bliver givet til særligt innovative
programmer, som er nyskabende i deres form, indhold
eller brug af teknik, og DR fik også tv-prisen for børne og ungdomssatireprogrammet ”Osman og Jeppe”, som
allerede i august ved en tv-festival blev præmieret som
årets bedste børne - og ungdomsprogram
n

Med stort intresse följde jag sändningarna från SAP:s
extrakongress.
Även om man inte är sosse kan man gratta den hederlige Juholt till partiordförandeskapet.
Likt min tidigare förbundsordförande i Föreningen
NORDEN Bengt Göransson(S) blir jag irriterad att höra
stockholmare benämna sin stad the capital of Scandinavia. Så skedde också här på kongressen.
Så vitt jag vet finns ingen huvudstad för de skandinaviska riken. Inte heller har tilltaget godkänts av Nordiska
rådet.
n

Som nordist ser jag kvadraten Oslo, Göteborg,Malmö,
Köpenhamn som det stora skandinaviska centrat och
skulle jag då i stället utse ”Nya Örebro”, det samväxta
Malmö/Köpenhamn- the capital of Scandinavia. Stockholms storhetstid likt den man upplevde på 1600- och
1700-talen kommer aldrig tillbaka, Det är dags för Föreningen Norden centralt att i Bengt Göranssons anda
sätta stopp för det stockholmska tilltaget.
Bengt Nordlöw
Vice ordförande
Föreningen NORDEN, Kalmar län.
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Tema: Læserne mener

Stockholm inte valt till skandinavisk huvudstad

Nordisk klimaindsats i top
trods økonomisk krise
Af konsulent Peter Fjerring, Kommunernes Landsforening (KL)
Tammerfors vandt i februar
2011 en nordisk konkurrence
om at finde den bedste lokale
klimaløsning. Tammerfors blev
belønnet på baggrund af ECO2
– kommunens strategi, der
sikrer langsigtet planlægning
og tværgående samarbejde på
klimaområdet.
Foto: Tammerfors kommun.

For et stykke tid siden deltog jeg i den europæiske miljøuge i Bruxelles. En uge, hvor den belgiske hovedstad
var fyldt med seminarer og udstillinger om, hvad vi kan
gøre for miljøet og håndtering af klimaændringer. Ved et
af seminarerne blev jeg kontaktet af en gruppe italienske
deltagere. De spurgte interesseret til, hvorfor de nordiske
lande har så mange succesfulde aktiviteter på klima- og
miljøområdet.
Jeg svarede forsigtigt, at de nordiske lande også har
meget at lære, og at vi ikke er færdige med arbejdet med
at skabe et bæredygtigt samfund. Man skal altid passe
på ikke at hovere, og man kan sikkert finde nogle steder
inden for klima og miljø, hvor de nordiske lande ikke er
verdensmestre.

Respekt for naturen
– en nordisk værdi

Albertslund er en af mange
danske kommuner med
ambitiøse klimaprojekter. Et af
Albertslunds tiltag har været
at udskifte alle el-pærer i
gadebelysningen med lavenergipærer. Udgiften til de nye
pærer blev hurtigt tjent ind,
da de gav en energibesparelse
på 40 procent.
Foto: Albertslund Kommune.

Men jeg er nok ikke den eneste, der har oplevet de nordiske lande fremhævet inden for klima og miljø. Om det så
gælder energibesparende foranstaltninger i Albertslund,
miljøvenlig transport i Växjö eller bæredygtig byplanlægning i Tammerfors. Og grundlæggende set bunder denne
position i de nordiske landes tradition for miljøbeskyttelse, der går lang tid tilbage. Hensyntagen til miljøet er
ikke noget nyt i Norden – hverken i staten, kommunerne
eller erhvervslivet.
Nordisk Ministerråds rapport ”Norden som global vinderregion” fra 2005 indeholder en analyse af, hvad der gør, at
vi kan kalde os nordiske. Og rapporten peger på respekt
for naturen som noget af det – der sammen en række
andre værdier – er med til at forme den nordiske identitet. Denne værdi udmønter sig blandt andet i ønsket om
bæredygtighed. Man kunne også kalde det en værdi om
at virke i pagt med naturen ud fra et helhedssyn.

KL-analyse af nordisk klimaindsats
Växjö bliver ofte fremhævet
internationalt som en rollemodel, når det gælder kommuners håndtering af klimaudfordringerne. Blandt andet
bruger den kollektive trafik i
Växjö kun hybridbusser, der
både kan køre på el og diesel,
og alle kommunens biler kører
på biogas.
Foto: Växjö kommun.
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Men lad os vende tilbage til mit svar til de italienske konferencegæster om, at de nordiske lande kan gøre endnu
mere for at forbedre miljøet. Og at vi ikke har nået slutmålet om først at reducere udledningen af CO2 og på et
tidspunkt ud i fremtiden helt at blive CO2-neutrale.
KL har netop set nærmere klimaindsatsen i de nordiske
lande. Udgangspunktet i vores arbejde har været kommunerne, vel vidende at også staten, erhvervslivet og frivillige organisationer gør en vigtig indsats. KL’s analyse er
udarbejdet som en del af det europæiske klimanetværk
LG Action, der går ud på at indsamle og analysere kom-

munale erfaringer med klimaindsatser fra hele Europa.
Netværket finansieres af Europa-Kommissionen, der vil
inddrage netværkets oplysninger, når EU skal forberede
nye beslutninger og regler på klimaområdet.

Succes med kommunale
klimastrategier
KL’s analyse nåede frem til mange spændende erfaringer i de nordiske lande. En af de ting, som de nordiske
lande gør specielt godt på klimaområdet, er kommunale
klimastrategier. Miljø, klima og energi griber ind i utroligt
mange af kommunens ansvarsområder. Fra veje og kloakering til affaldshåndtering og byplanlægning. Formålet
med en klimastrategi – der er politisk vedtaget af byrådet
og sker med inddragelse of borgerne – er at sikre koordination og helhedssyn.
Norge har den gule førertrøje, når det gælder antallet af
lokale klimastrategier. 286 norske kommuner har vedtaget en lokal klimastrategi, 142 er ved at udarbejde en og
bare 3 kommuner ud af 431 er endnu ikke kommet i gang.
I de andre nordiske lande er det typisk 50-60 procent af
kommunerne, der har en klimastrategi.

Projekter haves – finansiering søges
Dér, hvor skoen trykker, er til gengæld de store udfordringer, som kommuner i alle nordiske lande oplever med at
få finansiering til de mange klimaprojekter. For eksempel
bedre kystsikring, sikring af veje og bygninger mod stigende vandstand og opgradering af kloaksystemer, så de
kan absorbere kraftige regnmængder.
Kommunerne i de nordiske lande er også ramt af den
økonomiske krise. Vores kommuner er primært finansieret af kommuneskat på lønindkomster. Og tilbageholdenhed med lønninger på arbejdsmarkedet kombineret med
stigende sociale udgifter grundet den (svagt) stigende
arbejdsløshed gør, at kommunerne er økonomisk pressede.
I alle nordiske lande er der en lang tradition for forhandlinger og samarbejde om økonomien mellem staten og
kommunerne (repræsenteret gennem de kommunale
organisationer). Og i alle nordiske lande har staten og
kommunerne inden for de seneste år diskuteret finansiering af klimaaktiviteter.

Statslig støtte størst i Sverige
I Danmark kan kommunerne søge Energistyrelsen om
støtte til energibesparende foranstaltninger. I Finland er

der også statslige midler at hente til energibesparende
aktiviteter (hos Arbejds- og Erhvervsministeriet). I Norge
finansierer Kommunal- og Regionalministeriet en række
netværksaktiviteter på klimaområdet.
Det mest generøse program finder vi hinsidan, hvor
Naturvårdsverket (Sveriges miljøstyrelse) siden 2003 har
stået for et ”Klimainvesteringsprogram”. Programmet
uddeler over 1 milliard svenske kroner om året til kommunale klimaprojekter og støtter netop de investeringer
i infrastruktur og materiel, som de nordiske kommuner
efterlyser finansiering til.
Den generelle mangel på finansiering til klimaprojekter
gør det nødvendigt at undersøge nærmere, hvordan de
mange gode intentioner på klimaområdet skal finansieres. For Danmark, Sverige og Finland er der forskellige støttemuligheder i EU, som kommunerne skal være bedre til at
udnytte. EU er også i gang med forberedelserne af det flerårige EU-budget for årene 2014-2020. Her er det et kommunalt ønske, at EU’s strukturfonde for regional udvikling
i højere grad fremover skal tilgodese klimaprojekter.

Engagement i internationale
netværk
Udfordringerne med at få finansiering til klimaprojekter
skal dog ikke tage glansen af en nordisk klimaindsats, der
er i top.
Og de nordiske kommuners stærke engagement i internationale netværk og konferencer om klima og miljø sikrer,
at vi ikke hviler os på laurbærrene. Men at vi hele tiden
indhenter ny viden og styrker vores indsats med håndtering af klimaændringer og udvikling af et bæredygtigt
samfund.
n
Fakta

Typiske klima- og miljøopgaver i de nordiske
landes kommuner:
• Vedligeholdelse af veje
• Vandforsyning og kloakering
• Forsyning af el og varme
• Lokal offentlig transport
• Håndtering af affald
• Energibesparelser i offentlige bygninger
• Byplanlægning, herunder miljøgodkendelser
Hent rapporterne om klimaarbejdet i de
nordiske kommuner på KL’s hjemmeside:
www.kl.dk/english
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Gamlahandskrifter
kansättanationella
känslorisvallning
Af Sture Näslund

1965 föll klubban i Folketinget. Med stor majoritet beslöt
de folkvalda att ett antal av de medeltida isländska handskrifter som funnits i Köpenhamn sedan början av 1700talet skulle återlämnas till Island.
Beslutet i Folketinget var kulmen på en mångårig och bitter strid om de gamla böckerna. De hade förts till Danmark
från Island av den isländske historikern och boksamlaren
Árni Magnússon. Árni kallades till Köpenhamn 1701 av
danske kungen för en professur i danska. De kommande
tio åren vistades han på Island och samlade in dyrgriparna, ibland med tvivelaktiga metoder. Det var en skatt av
högsta karat. I de gamla handskrifter som han tog hand
om fanns en stor del av den isländska litteratur som blivit
känd över stora delar av världen. Vid sin död 1730 skänkte
han samlingen till Köpenhamns universitet.
Under 1900-talet gjorde isländska politiker flera försök att
få tillbaka bokskatten. Sedan Island 1944 blivit en suverän
republik ökade ansträngningarna, men det var först i mitten av 1960-talet som de bar frukt och det danska parlamentet gav sitt medgivande. Inte därför att man ansåg sig
ha någon juridisk skyldighet, men för att visa respekt för
den isländska staten i sann nordisk samarbetsanda.
Beslutet av omstritt, minst sagt. I Folketinget blockerade
en minoritet för beslut. Vid ett tillfälle hotade regeringskris. Språkforskare och jurister ifrågasatte beslutet. Hade
verkligen danska staten rätt att lämna ut handskrifterna ?
Man protesterade också, inte bara i Danmark, över att
den fortsatta forskningen kring handskrifterna skulle
försvåras om de fördes till Reykjavik. Och i Köpenhamn
halade Kongelige Bibliotek flaggan på halv stång.

16

NORDEN NU

NR.3 – JUNI 2011

De juridiska problemen med de isländska handskrifterna
löstes med ett elegant alexanderhugg. Den stiftelse där
dyrgriparna förvarades i delades i två avdelningar, en
dansk och en isländsk. Och de vetenskapliga betänkligheter som framfördes i stridens hetta tycks ha kommit på
skam.
Sex år senare, den 21 april 1971, löpte det danska örlogsfartyget Vædderen in i Reykjaviks hamn med en sällsynt
last. 15.000 islänningar väntade på kajen. Skolor, kontor
och butiker var stängda. Islands Radio direktsände från
kajen. När de nationella klenoderna bars iland från fartyget steg jublet. Codex Regius, Flatöboken och andra
dyrgripar hade efter nästan 300 år återvänt till det land
där de en gång skrivits.

Jyske Lov – en handskrift
av högsta valör
40 år senare, en dag i mars i år, stod kulturminister Per
Stig Møller i Köpenhamn och tog med vita bomullsvantar emot en dansk medeltida handskrift av högsta valör :
Jyske Lov. På biblioteksspråk med namnet Codex Holmiensis c 37.
Jyske lov var länge landskapslag för Jylland och Fyn. Den
gavs ut av Valdemar II Sejr och är daterad i kungaborgen
i Vordingborg 1421. Det råder osäkerhet om lagen någon
period gällde över hela det dåtida Danmark, men för
eftervärlden framstår den som ett värdefullt dokument
över den danska rättsstatens utveckling.
Det är i Jyske Lov man kan läsa de berömda meningarna:
”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med

sit eget og lade andre nyde samme
Ret, då behøvdes ingen Lov.”
Och i lagboken slås även fast : ”Loven
skal være ærlig og retfærdig, taalelig,
efter Landets Sædvane, passende og
nyttig och tydelig, saa at alle kan vide
og forstaa, hvad Loven siger.”
Inte minst den sista meningen är nog
en nyttig fingervisning även för vår
tids lagstiftare.
Handskriften som förvarats i Kungliga Biblioteket i Stockholm sedan
1717 återlämnades av svenskarna
efter några års politiskt ältande, dock
aldrig med samma ilska och identitet
som då de isländska handskrifterna
lämnades tillbaka till Island.
Det exemplar av Jyske Lov som
svenskarna återlämnat är inte originalboken från 1241. Den boken har
försvunnit. Den ”svenska boken” är
från senare datum men anses vara
det äldsta exemplaret av den berömda lagboken.
Den är heller inte något svenskt
krigsbyte. Det har tidigare hävdats av

danska och svenska intressen. Hade
den varit krigsbyte skulle svenskarna
knappast lämnat tillbaka den enligt
de regler som brukar följas. Hur den
kommit till Sverige är oklart, men den
fanns i alla fall i Stockholm 1717. Om
bokens tidigare öden vet man att den
i början av 1700-talet ägts av biskopen i Ribe.
Svenskarna åkte heller inte tomhänta hem från besöket i danska
kulturministeriet. Med sig hem hade
de en svensk handskrift, Södermannalagen, en svensk landskapslag,
som danskarna under lång tid haft i
sina gömmor.

Verkliga statussymboler
De medeltida handskrifter som nationer stridit om har för det mesta
skrivits på pergament, oftast gjort
av fårskinn eller kalvskinn. Varför
just handskrifter blivit så eftertraktade byten beror förmodligen på att
boken, och biblioteken, sågs som
verkliga statussymboler.
Inte minst svenskarna har tidigare satt
i system att som krigsbyten hemföra
stora bibliotek. Det började på allvar

NORDEN NU

Jyske lov som blev Överlämnandet till
Per Stig Møller den 30 mars i Kbhm.
Foto : Det Kongelige Bibliotek

med Gustav II Adolf och Trettioåriga
kriget. De framgångsrika svenska
arméerna lade systematiskt beslag
på stora bibliotek, konst och andra
kulturföremål och hemförde dem till
Sverige. Det mest uppseendeväckande krigsbytet hemfördes från Prag
som mer eller mindre plundrades.
Det är därför som både Silverbibeln
och Djävulsbibeln numera finns i
Sverige.
Kungens dotter Kristina som efterträdde honom på tronen samlade
hänsynslöst på böcker och andra
kulturföremål. Problemet för Sverige
var dock att när hon konverterade till
katolicismen, abdikerade och flyttade till Rom tog hon med sig stora
boksamlingar som idag förvaras i
Vatikanbiblioteket.
Karl X Gustaf, som var nära att krossa
Danmark 1658, fortsatte traditionen
med att ta krigsbyte. Men kanske
var hans medföljande, den då blott
22-åriga drottning Hedvig Eleonora
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ett strå vassare. Det sägs att hon drog fram över landet
och tog med sig det mesta av värde. De mest kända bytena
var dronning Margretes kjortel i guldbrokad och Frederik
II:s tronhimmel. Hedvig Eleonora var inte född svenska,
men dotter till Hertig Fredrik
av Holstein-Gottorp som vid
denna tid låg i ständig konflikt med Danmark.
I dag betraktas krigsbyten
som brott mot krigets lagar.
Förr var synen en annan. Det
ansågs som legitimt att den
segrande armén plundrade.
Det var segrarens rätt. Först
vid en fredskonferens i Haag
1907 förbjöds all plundring
och konfiskering av kulturföremål, såväl av statlig som
privat egendom.
När det gällde de isländska,
fornnordiska handskrifterna,
fanns dessutom ett annat
motiv. Sverige hade som
Frederik den Andens tronhimmel
nybliven europeisk stormakt ett behov av att kunna
visa upp en ärofull forntid. Gamla isländska pergament
stärkte den självkänslan och i konkurrens med den danske kungen användes mer eller mindre suspekta metoder
för att berika de svenska arkiven

Den färöiske Kungsboken
Det finns också exempel på hur en gammal bok återlämnats till sina ägare utan större kiv och konflikter. Det är
den färöiska Kungsboken som bl a innehåller Fårbrevet,
på färöiska Seyðabrævið. Det är Färöarnas äldsta dokument, skrivit 24 juli 1298 och fastställt av norske kung
Magnus VI Lagaböter.
Flera av Fårbrevets bestämmelser om fårskötseln på
öarna gäller faktiskt även idag. Brevet är skrivet på oldfäröiskt språk till glädje för språkforskarna.
Hur dokumentet hamnade i Sverige och Kungliga Biblioteket är okänt. Man vet dock att lagmannen på Färöarna
hade med sig Kungsboken när han en gång seglade från
Färöarna till Bergen.
1990 beslöt den svenska regeringen att tillmötesgå färingarnas enträgna begäran att få tillbaka Kungsboken och
Fårbrevet. Svenskarna insåg att Kungsboken hemma
i Thorshavn skulle stärka den färöiska identiteten och
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självkänslan. Den juridiska knuten löste man genom att
formellt deponera boken på Färöarna, inte skänka den till
färingarna. Och en dag i augusti samma år kunde dåvarande svenske kulturministern Bengt Göransson i sällskap
med svenska Riksdagens kulturutskott överlämna klenoden till Lagtinget vid en högtidlig ceremoni.

Nu på nettet
Museer och arkiv världen runt är fyllda med föremål
som egentligen tillhör andra nationer. Debatten om vad
som ska återlämnas har också pågått i flera år. De flesta
museimänniskor inser att det skulle bli kaos om man i
större skala skulle återlämna böcker och andra föremål
som plundrats, köpts, skänkts eller på annat sätt hamnat
där de finns idag.
Även danska museer har fått del av dessa konflikter. Det
gäller t ex Davids Samling där Turkiet vill ha tillbaka en
del föremål, och Glyptoteket som har några etruskiska
föremål. Italien anser att de stulits i Italien och vill därför
ha dem tillbaka. Förhandlingarna mellan italienska staten och museet är omgärdade av stort hemlighetsmakeri,
men senaste uppgifter tyder på att Glyptoteket år 2013
ska återlämna ett stort antal etruskiska föremål från den
s k Fyrstegraven enligt ett utväxlingsavtal som innebär att
Glyptoteket i stället under begränsad tid få låna liknande
etruskiska gravfynd.
Men det finns naturligtvis exempel på att återlämnande
av skatterna kan fungera. Jyske Lov förvaras säkert lika
tryggt i Danmark som Södermannalagen i Sverige.
Ett annat bra exempel på lyckat återlämnande är de
isländska handskrifterna. Förmodligen räddades de åt
eftervärlden när Árni Magnússon förde dem till Köpenhamn. Det rådde svåra tider på Island när han samlade
in pergamenten. Det hände till och med att man använde
pergament från handskrifter till skor.
Trots det stundom våldsamma motstånd som återlämnande väckte i Köpenhamn fullföljdes avtalet och under
25 år från 1971 överfördes ett mycket stort antal handskrifter till Reykjavik. De fanns länge förvarande oåtkomliga för allmänheten, men numera kan intresserade se
flera av klenoderna utställda i Þjóðmenningarhúsið i
Reykjavik.
Men spridningen av handskrifterna är större än så. Många finns att beundra på Internet, t ex http://modsognir.
bok.hi.is/saganet.
Tanken svindlar lätt inför detta perspektiv : Skrivna i något
avlägset isländskt kloster för flera hundra år sedan. Nu
öppna för läsning var du än befinner dig i världen ! n

En lykønskning til en 100-årig
Sproglighederne denne gang bliver
en lykønskning til en vital 100-årig.
Det kan umiddelbart se lidt underligt
ud at bruge denne spalteplads på at
sige til lykke, men en lykønskning til
denne 100-årige er absolut berettiget i NORDEN Nu.
Fødselsdagsbarnet er Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab der fyldte 100 år den 29. april. Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab er en
af de vigtige danske kulturinstitutioner som helt selvfølgeligt forstår,
at begrebet dansk indbefatter det
øvrige Norden og alle de mange
kulturstrømninger udefra gennem
århundrederne.
Selskabet er et udgiverselskab som
med en bred skare af eksperter som
medlemmer står for udgivelse af
vigtige sproglige og litterære værker.
Sådan et selskab nyder desværre ikke
den helt store offentlige bevågenhed,
for der er vel ikke den store presse til
at dække et lødigt og gedigent fagligt arbejde. Men vi kender alle til det
alligevel – også fra underholdningsafdelingen : En af Danmarks Radios
største tv-succeser var serien ›Fup
eller fakta‹ der var baseret på Sprogog Litteraturselskabets ›Ordbog over
det danske Sprog‹ (ODS).
Jeg skal ikke her remse alle de fremragende videnskabeligt funderede
udgivelser fra selskabet op, indtil nu
drejer det sig om mere end 200 titler
i over 800 bind, blot gøre opmærksom på at selskabet blandt meget
andet har sørget for at sikre ordentlige udgaver af danske klassikere til
rimelige priser.

Den nordiske indsats
Det som er særlig interessant fra en
Foreningen NORDEN-synsvinkel, er
naturligvis selskabets nordiske indsats. Her kun lidt af det aktuelle :

Ludvig Holbergs Skrifter er en tekstkritisk, gennemkomponeret internetudgivelse af Holbergs samlede værker ; nogle kommer også i bogform.
Det er et stort projekt i samarbejde
med Universitetet i Bergen. Fader
Holberg er altid god for et tekststed;
her er et af dem : ›Hvad sig anbelanger de Norske, da, saasom de leve
under et andet Clima, saa differere
de meget fra de Danske baade i
humeur og sæder : Dog hindrer den
forskiel ikke, at der jo er en fuldkommen foreening og overeensstemmelse imellem begge disse nationer,
og have de alletider siden den navnkundige foreening blev sluttet imellem Dannemark og Norge, været
anseede som eet folk.‹ (Danmarks
og Norges Beskrivelse, kap.1)
ISLEX er en internetordbog over
moderne islandsk med oversættelse
af godt 48.000 islandske ord til dansk,
norsk (både bokmål og nynorsk),
svensk og færøsk – til gratis brug!
Svensk-Dansk Ordbog, som udkom
sidste år, er tidligere omtalt her i bladet. Den var virkelig savnet – tænk
bare på hvor mange nye ord der er
kommet ind i de skandinaviske sprog
de senere år.
Den 100-åriges vitalitet er usvækket.
Selskabet gør en meget stor indsats
for at gøre store, vigtige tekstmængder tilgængelige for os alle også på
internettet. Det er imponerende. Og
i Foreningen NORDEN ved vi udmærket besked om selskabets direktør
Jørn Lund og hans nordiske indsigt
og engagement – det var med god
grund han fik vores hæderspris for
få år siden.

Af Henrik Hagemann
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.

Et godt tilbud
Unge danske som vil på højskole,
skulle overveje at tage på Nordens
Folkhögskola Biskops Arnö.

Skolen er en af de smukkest beliggende i Norden, nærmere bestemt i
det fineste kulturmiljø på en lille ø i
Mälaren, 60 km nordvest for Stockholm. Den ejes og drives af den svenske Foreningen NORDEN og tilbyder
anerkendte skrivekurser (parallel til
Forfatterskolen i København, senere
vindere af Nordisk Råds litteraturpris
har været blandt eleverne), kurser i
foto, film, kultur, historie, bistandsarbejde, økologi og sundhed.
Se mere på www.biskops-arno.se n

Den som vil vide mere om selskabet,
ser bare på www.dsl.dk.
Ti lykke med de hundrede år.

n
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Tema: Samarbejde i Norden

Stor nordisk interesse
for danske selvbetjenings-biblioteker
Danmarks Biblioteksforening vært ved nordisk arrangement i Århus
Forsøgene med åbne selvbetjenings-biblioteker med kun en beskeden bemanding, og hvor lånerne selv har adgang
døgnet rundt via en adgangskode, har
vakt stor interesse i de øvrige nordiske
lande. Derfor vil deltagerne i et nordisk
biblioteksforenings-arrangement i Århus
den 21.-22.juni få lejlighed til ved selvsyn
at studere denne danske model ved et
besøg hos Harlev Bibliotek.

-Deltagerne skal også studere det kommende storbyggeri ved Århus havn til 1,8
mia. kr., Urban Media Space, der bl.a. vil
rumme et nyt bibliotek i forbindelse med
andre kulturtilbud, borgerservice samt
Michel Steen-Hansen
kommercielle virksomheder, medens
selve det faglige møde finder sted på Århus Hovedbibliotek, fortæller den danske biblioteksforenings direktør,
Michel Steen-Hansen, i en samtale på hans nyindrettede
kontor i Vartov - bygningerne i Københavns centrum, hvor
foreningens sekretariat flyttede til for ca. et år siden.
Udgangspunktet for samtalen er netop det nordiske samarbejde, i bladets nye serie om samarbejdende medlemmer af Foreningen NORDEN´s aktive nordiske engagement.
-Her er det store årlige, fælles samarbejdsprojekt ”Skumringstimen” med forskellige temaer og forfattere fra år til
år, et godt eksempel på et positivt samarbejde mellem
skoler, biblioteker og Foreningen NORDEN - afdelinger i
hele Norden, understreger direktøren.

-Samarbejdet med de øvrige nordiske biblioteksforeninger har tidligere været af mere organisatorisk art med et
årligt møde for formænd og direktører, men har gradvis
fået et bredere arbejdsfelt. Således drøftede vi ved en
nordisk konference i Oslo for 2 år siden hele problematikken omkring copyright – reglerne for de digitale materialer, der jo er en vigtig del af bibliotekernes servicetilbud.
-Der blev efterfølgende nedsat et fælles nordisk udvalg,
som jeg selv er sekretær for, som skal søge at sikre fælles lovgivning og aftaler på dette område, så der fortsat
bliver fri - og lige adgang for alle vore kunder også til disse
tilbud på bibliotekerne, samtidig med at bibliotekerne bliver aflastede for denne ekstraudgift med den nuværende
betalingsstruktur, hvor udlån af digitale medier (bl.a. af
e-bøger og net -lydbøger) betales pr. gang, oplyser Michel
Steen-Hansen.
Han nævner desuden, at de øvrige nordiske biblioteksforeninger også studerer den danske forenings organisationsstruktur, som er et forum for både politikere og fagfolk
med en aktiv deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bl.a. beklæder foreningens formands - og næstformandspladser (se fakta om DB), hvor det i det øvrige
Norden alene er biblioteksforeninger for fagfolk. Desuden
er der herhjemme tale om en større sektoropdeling med
også en skolebiblioteks-forening og en forskningsbiblioteks-forening, hvor der i de andre lande er tale om én
organisation for alle former for offentlige biblioteker.

Fortsat folkeoplysning
-De forskellige tilbud på bibliotekerne er fortsat folkeoplysning af vore medborgere, også i uddannelsesøjemed,

Litteratur på andre nordiske sprog på bibliotekerne
I relation til denne artikel har vi spurgt Biblioteksvagten
og DBCom hvor mange bogudgivelser på andre nordiske
sprog, der findes på de danske biblioteker.
Svaret lyder, at det kun kan blive ca.-tal med et stort
forbehold, men en søgning på andre nordiske sprog i
bibliotekernes fællesbase giver følgende resultat:
Svensk:
310.293 bøger
Norsk:
155.232
Finsk:
26.445
Islandsk:
24.306
Færøsk:
8.472
Grønlandsk:
7.325
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Der er her ikke taget hensyn til dobbeltposter (flere
katalogiseringer af den samme titel/udgave) og forskellige udgaver. Heller ikke flersprogede publikationer er
sorteret fra.
Med hensyn til antal eksemplarer, er det endnu sværere
at sætte tal på, idet det ikke er muligt for almindelige
brugere at søge det frem.
Da mange titler kun findes i et enkelt eksemplar på et
enkelt bibliotek, kunne et skud i tågen være gennemsnitlig 2 ex. pr. titel, men det kan kun blive et gæt, oplyser
Åge Hedley Petersen fra www.Biblioteksvagten.dk n

Danmarks Biblioteksforening er et forum for
politikere og fagfolk, der interesserer sig for
kultur, oplysning og biblioteker. Foreningen blev
grundlagt i 1905, og formålet er at fremme
dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde
og udveksling af erfaringer og ideer inden for
hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner
i videste forstand. Ca. 94 % af befolkningen er
repræsenteret i foreningen via de kommunale
medlemskaber.
Danmarks Biblioteksforenings målsætning er:
• At forsvare og udvikle demokratiet ved at
arbejde for at alle danskere har fri og lige adgang
til al information
• At fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne, så de fungerer
som et kulturelt og informationsmæssigt samlingspunkt i lokalsamfundet
• At få indflydelse på biblioteksudviklingen gennem lobbyvirksomhed og politisk arbejde nationalt og lokalt
• At fremme bibliotekssagen gennem samarbejde mellem politikere, fagfolk og biblioteksinteresserede organisationer
Danmarks Biblioteksforening taler bibliotekernes sag på alle niveauer. Foreningen bliver hørt
i biblioteksrelevante sager, og foreningen er

og vi har bestemt noget at byde på, også digitalt. I øvrigt
viser undersøgelser at ca. halvdelen af de besøgende
kommer for andet end udlån. Vi er faktisk det sidste ikkekommercielle sted i lokalsamfundet, hvor man også kan
få rådgivning om de nye medier og samtidig kan være de
fysiske rammer om etablering af sådanne nye netværk
f.eks. for grupper i alderen 50 +, fortsætter direktøren.
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening har netop i maj udsendt en opfordring til, at biblioteker og folkeoplysning øger samarbejdet lokalt i kommunerne bl.a. gennem fælles udviklingsplaner, som kan
betyde højere kvalitet i de tilbud, borgerne kan benytte
sig af og bedre udnyttelse af kommunernes ressourcer til
den livslange læring.
I henvendelsen nævnes som eksempler på et sådan øget
samarbejde, at de folkeoplysende organisationers aktiviteter kan finde sted på biblioteket, samt at organisationerne kan trække bibliotekerne ind i deres virksomhed og
arrangere lærings - og undervisningstilbud i forlængelse
af bibliotekernes introduktionstilbud.

repræsenteret i adskillige udvalg og komiteer,
nationalt som internationalt. Foreningen kan derfor tale bibliotekernes sag med større vægt end
det er muligt på lokalt niveau.
Danmarks Biblioteksforening består af 5 regionale biblioteksforeninger som arbejder på lokalt
niveau. De regionale biblioteksforeninger vælger
medlemmerne til foreningens repræsentantskab,
som fastlægger de overordnede retningslinier for
foreningens virksomhed, godkender årsbudget,
regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.
Repræsentantskabet vælger syv medlemmer til
forretningsudvalget, mens forretningsudvalgets
formand og to næstformænd vælges på generalforsamlingen, som er foreningens øverste
myndighed. Formanden og 1. næstformand er
politikere, mens 2. næstformand er en biblioteksfaglig.
Formand er Vagn Ytte Larsen, Kulturudvalgsformand i Odsherred kommune,1. næstformand er
Hanne Pigonska, kommunalpolitiker i Odsherred
kommune og 2. næstformand er Kirsten Boelt,
publikumschef på Aalborg Bibliotekerne.
Danmarks Biblioteksforening er medlem af den
internationale biblioteksorganisation, IFLA, med
Kent Skov Andreasen, fungerende stadsbibliotek
i Odense kommune, som medlem af IFLA`s Folkebibliotekssektions bestyrelse.
Der nævnes også en øget koordinering af aktivitetsplaner,
en fælles markedsføring og flere fælles aktiviteter f.eks.
foredragsrækker samt, at organisationerne kan udnytte
biblioteket som hvervested for nye kunder til undervisnings- og foreningsaktiviteter.
I den fælles henvendelse henvises også til en pjece og en
rapport om samarbejdsprojektet ”Den kompetente borger” mellem biblioteker og folkeoplysning i Århus, hvor
dokumenter herom kan ses på hjemmesiden: www.denkompenteborger.dk
-Samarbejdet mellem folkeoplysning og biblioteksvæsen
er da godt de fleste steder – et rundspørge til kommunerne viste, at 60 % havde etableret noget sådant – men
samarbejdet kan stadig blive bedre. De danske biblioteker har trods alt 36 millioner besøgende årligt, som nok
er værd at komme i kontakt med – også for Foreningen
NORDEN´s lokalafdelinger, slutter Biblioteksforeningens
direktør.
n

NORDEN NU

NR.3 – JUNI 2011

21

Tema: Samarbejde i Norden
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Prisværdig nordisk litteratur - men hvilken ?
Debat om de to danske
indstillinger til dette års
prismodtagere

Nordisk Råds Litteraturpris
fylder i år 50 år, og Nordisk
Råd fejrer jubilæet med en
lang række aktiviteter. Den
12. april blev det afsløret
hvilket nordisk litterært
værk, som blev vinder af
denne største litteraturpris
i Norden. Det skete ved en
pressekonference i Oslo,
hvor flere af de nominerede
og også tidligere prisvindere
var til stede.
Den første uddeling fandt
sted i 1962 til den svenske forfatter Eyvind Johnson. Litteraturprisen gives
til en roman, et drama
eller en digt,-novelle-eller
essaysamling, som lever op
til en række høje litterære
og kunstneriske krav. Hensigten med prisen er at øge
interessen for nabolandenes litteratur og sprog, samt
for det nordiske kulturfællesskab.
I anledning af jubilæumsåret har Nordisk Råd produceret en ny hjemmeside
www.norden.org/litteraturprisen om prisen og alle
de tidligere vindere. Netsiden indeholder en kalender
Josefine Klougart
foto: Sofie Amalie Klougart

om jubilæums-arrangementerne,
videointerviews med tidligere vindere og anden information knyttet
til prisen.

Debat om de danske
nominerede
Fra dansk side var i år nomineret to
smalle, modernistiske værker nemlig Josefine Klougarts ”Stigninger og
fald” (Rosinante) og Harald Voetmanns ”Vågen”, (Gyldendal), og det
vakte stor debat i litterære kredse,
at den danske bedømmelseskomite
bestående af Lilian Munk Rösing og
Asger Schnack, indstillede værker af
to unge og forholdsvis ukendte forfattere.
Dén kritik fik komité-medlemmerne
lejlighed til at møde og diskutere ved
et offentligt møde i Den sorte Diamant i København i april med bl.a.
Nordisk Råd som indbyder. Debatmødets ordstyrer, kulturredaktør
Henrik Wivel, orienterede indledningsvis om litteraturprisen, som
gives til et værk – ikke til en forfatter
– som det er fastslået siden starten
i 1961. Prisen er meget prestigefyldt
og har ikke mistet sin betydning gennem årene, understregede han.
Efter at de to komité-medlemmer
havde præsenteret og forsvaret de
to danske indstillinger til årets litte-

raturpris, kom der gang i debatten bl.a. efter at
en af de tidligere prismodtagere (i 1999), Pia Tafdrup, mere ville kalde de to indstillede værker for
”en række tableuer” end noget, man kan kalde
en roman, hvilket blev afvist af begge komitémedlemmer.
Lektor og litteraturanmelder Lars Handesten,
gjorde opmærksom på at formålet med prisen
er at øge interessen for nabolandenes kultur og
sprog samt det nordiske kulturfællesskab, hvad
disse to danske værker måske kan medvirke til
- men det er et meget lille fællesskab de henvender sig til. Til gengæld synes han, at det var fremadrettede indstillinger, så prisen ikke udvikler sig
til det Nobelprisen nogle gange er : En pris for
lang og tro tjeneste inden for litteraturen.
Og sådan fortsatte debatten på mødet med yderligere indlæg af formanden for Nordisk Råds Kulturudvalg, Mogens Jensen (S) der fremhævede
litteraturprisens betydning for nordisk litteratur,
og fra tilhørerpladserne af bl.a. litteraturkritiker
Klaus Rothstein, inden Henrik Wivel kunne afslutte debatten.
n
Harald Voetmann.
Foto: Katrine Naumann

Fra debatmødet i Diamanten fra venstre:
Henrik Wivel, Mogens Jensen, Lars Handesten, Pia Tafdrup, Lilian Munk Rösing og Asger Schnarck.
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Islandsk vinder af dette års litteraturpris
Den islandske forfatter Gyrðir Elíasson får Nordisk Råds Litteraturpris 2011 for novellesamlingen Milli trjánna (Mellem træerne).
I bedømmelseskomitéens motivering hedder det:
”Nordisk Råds Litteraturpris 2011 tildeles den islandske forfatter Gyrðir Elíasson for
novellesamlingen Milli trjánna (Bland träden). Der er tale om stilistisk ordkunst på et
højt niveau som skildrer indre og ydre trusler i dialog med verdenslitteraturen.”
Gyrðir Elíasson (1961) debuterede i 1983. Han har gennem sit forfatterskab udgivet
en lang række kortprosa og lyrik og fem romaner.

Årets nordiske prisvinder
Foto: Einar Falur Ingólfsson

Der var i år 13 forskellige forfattere fra de nordiske lande og de selvstyrende områder
på listen over nominerede til prisen. Nordisk Råds Litteraturpris er på 350.000 danske
kroner og bliver overrakt til Gyrðir Elíasson den 2. november 2011 i forbindelse med
Nordisk Råds session i København. n

Svensk modtager af Nordisk Råds Musikpris
Saxofonisten og komponisten Mats Gustafsson fra Sverige får Nordisk Råds Musikpris
2011.
Mats Gustafsson har længe været et internationalt navn inden for improvisationsmusikken, og han var blandt de 12 nominerede fra de nordiske lande til prisen. Fra
Danmark var indstillet blokfløjte-spilleren Bolette Roed og komponisten/saxofonisten
Lotte Anker.

Årets nordiske prisvinder
Foto: Cato Lein

Bedømmelseskomitéen begrunder valget bl.a. således:
’Mats Gustafsson har i godt to årtier været et af de store navne inden for improvisationsmusikken. Med sit nyskabende saxofonspil sprænger han konstant rammerne for
de musikalske genrer som vi har behov for at tildele musik som vi ikke har mødt før.
Mats fornyer ikke blot saxofonens udtryk, han genopfinder det og skaber nye verdener
af musik mellem tonerne og bag støjen. Mats' koncertvirksomhed er lige så omfattende og uoverskuelig som hans store pladeproduktion som består af mere end 200
titler. Vi anbefaler at I vil åbne jeres hjerter og lade jer henrykke af Mats Gustafssons
musikalske univers.’
Nordisk Råds Musikpris er på 350.000 kr. Prisen overrækkes til Mats Gustafsson under
Nordisk Råds session i København i begyndelsen af november.
n

Ny kræfter i Foreningen Nordens Ungdom
Af Trygve Buch Laub
Foreningen Nordens Ungdom holdt i marts landsmøde
på Nørrebro i København. Hvis nogen gik og troede, at
foreningen efter tabet af tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd var ved at gå i sig selv, beviste landsmødet med al
ønskelig tydelighed, at det ikke er tilfældet.

Den nye formand i FNU hedder Mikkel Østman. Han er
23 år gammel og opvokset på Sydfyn men har de seneste
fem år boet i København. Det var Nordjobb, der i første omgang fangede Mikkels interesse og gjorde ham
opmærksom på Foreningen Nordens Ungdom.

En ny landsstyrelse med friske kræfter og gode ideer blev
valgt ind, og FNU har siden haft held med at få omstødt
DUF -afgørelsen og får nu refunderet midler fra forrige år.
Der er i sandhed kommet nye økonomiske og organisatoriske kræfter i Foreningen Nordens Ungdom!

”Finland har fået en helt speciel plads i mit hjerte. Det var
med FNU, da jeg første gang var i Finland, og nu har jeg i
alt været der fem gange, blandt andet på tre-måneders
Nordjobb-ophold,” siger Mikkel Østman.
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Det var ikke helt efter planen, da Mikkel Østman på landsmødet blev valgt som den nye formand. ”Jeg er først for
nyligt blevet rigtig engageret i FNU's arbejde. Før dukkede jeg mest op til arrangementer og rejser, men da jeg
kom hjem efter at have været medarrangør på Saunaexpressen, havde jeg fået lyst til at lægge flere kræfter
i foreningen.
”Derfor mødte jeg op til generalforsamlingen i København og blev medlem af lokalstyrelsen. Kort tid efter var
der landsmøde, hvor folk prikkede lidt til mig, og så blev

jeg valgt som formand,” fortæller Mikkel Østman med et
smil på læben.
Formanden kan desuden fortælle, at den nye landsstyrelse allerede er rystet godt sammen og glæder sig til at
stå i spidsen for en forening med mange gode traditioner
og nye ideer på tegnebrættet. I det nye nummer af FNU's
blad, Ratatosk, som kommer i juni, kan du læse mere om
Mikkel Østman og aktiviteterne i Foreningen Nordens
Ungdom.
n

Revolutions-udstilling videre i Norden
Det danske Arbejdermuseums anmelderroste udstilling
"Revolution i Norden – Den finske borgerkrig 1918" er nu
åbnet på Det norske industriarbejdermuseum Vemork.
Udstillingen er planlagt som en vandreudstilling, der også
vises i Finland og Sverige i løbet af det næste år. Det er
tanken, at udstillingen undervejs vil blive udbygget med
de øvrige skandinaviske landes perspektiver på den finske konflikt.

perspektiver på den interne finske (selv-)forståelse af
konflikten.
Vandreudstillingen kan ses på følgende nordiske museer : Norsk industriarbeider museum, Vemork, Norge 1.
maj - 26. september 2011, The Finnish Labour Museum
Werstas, Finland 10. oktober 2011 - 28. januar 2012 og
Dalarnas Museum, Sverige 25. februar - 15, april 2012.

Borgerkrigen fyldte meget i den danske, norske og svenske
offentlighed, hvilket kom til udtryk i avisartikler, debatarrangementer, indsamlinger og protestskrivelser. Uroen i
Finland aktualiserede de ideologiske modsætninger mellem socialdemokratisk og kommunistisk tænkning, som
også fyldte meget i de nordiske nabolande omkring 1918.
Det er nærliggende at slutte, at den fejlslagne finske revolution bidrog til en konsolidering af reformismen i Socialdemokratiet i Danmark, Norge og Sverige – og dermed
indirekte til udviklingen af de nordiske velfærdsstater.
Ved at have fokus på borgerkrigens betydning uden for
Finland bidrager udstillingen desuden med ny viden og

Museumsinspektør Margit Bech Larsen, Arbejdsmuseet,
deltog i åbningen af udstillingen i Norge.

Summariske henrettelser var almindelige på begge sider
i den Finske Borgerkrig. Foto: Ivar Ekström © Varkaus
Museum, Bildarkivet, A. Ahlström og Co's samling

Kvindelige tilhængere af den lokale Røde Garde i landsbyen
Murole, Ruovesi Kommune. Disse kvinder arbejdede for
garden som malkepiger og kokke. Foto: Matti Luhtala ©
Vapriikki Fotoarkiver, Tampere
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Spændende
nordisk
litteraturfestiv
i
grænselandet
Maria Ernestam (S)

Af Anette Jensen, Nordisk Informationskontor
For anden gang blænder vi op for den
store grænseoverskridende nordiske
litteraturfestival med en lang række
arrangementer i hele landsdelen.
Festivalen finder sted d. 13. – 17.
september, åbner i Haderslev d. 13.
9. og slutter i Flensborg d. 17. 9.
Vi har inviteret 10 følgende forfattere, 8 af Nordens fremtrædende
moderne forfattere og 2 tyske forfattere : Håkan Nesser (S), Helle Helle
(DK), Jan Christophersen (D), Maria
Ernestam (S), Beate Grimsrud (N),
Jógvan Isaksen (FO), Jón Kalman
Stefánsson (IS), Kjell Westö (FIN),
Julia Franck (D), Daniel Zimakoff
(DK).
De 10 forfattere turnerer i hele
landsdelen ugen igennem, optræder for både dansk og tysk publikum
og inspirerer til mange måneders
læsning i alle de aktive læsekredse.
F.eks. møder også læsekredsdeltagere den meget anerkendte islandske
forfatter Jón Kalman Stefánsson på
Højskolen Østersøen, hvor de debatterer hans succesfulde roman ”Sommerlys og så kommer natten”.
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Når vi inviterer de mange forfattere,
er det bl.a. fordi romanen i disse år
har fået en vældig renæssance. Der
læses bøger som aldrig før, og ikke
mindst nordiske forfattere er meget
populære både blandt danske og
tyske læsere. Og så synes vi naturligvis også, der er en vis pointe i, at
danske læsere også får kendskab til
moderne tyske forfattere.

Centrum for kultur
Festivalen rummer alt det, som politikere og fremtrædende kulturpersonligheder fremhæver som vigtigt
i vores område : Et samarbejde på
tværs af grænsen med mange kulturaktører og spændende kunstnere,
som vil lyse op og inspirere, både når
de er her og langt ind i fremtiden.
Denne festival skal nemlig meget
gerne være årligt tilbagevendende
og gerne være et godt supplement
til noget af alt det, vi kan bidrage med
kulturelt her i grænseregionen. For
går vi sammen og er kreative på tværs
af grænsen, kan vi opnå det dobbelte
og sætte fokus på vores landsdel, så
også andre får øje på os.
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Skoleprojekt
I år inddrager vi skolerne i festivalen.
I foråret blev der udskrevet en skrive
konkurrence – Skriv_nu. for alle unge
mellem 16 og 19 år i Region Sønderjylland – Slesvig. Temaet var Skygge,
og de unge har indsendt mange
spændende fortolkninger skrevet på
enten tysk eller dansk.
Juryen består af de 4 forfattere. Tine
Enger (DK), Daniel Zimakoff (DK),
Jan Christophersen (D) og Andrea
Paluch (D). De har gennemgået alle
teksterne og fundet de 3 bedste
tyske og danske bidrag. Vinderne vil
blive præmieret med enten en iPad,
netbook eller et gavekort til en boghandel.
Overrækkelsen af præmierne vil
foregå ved afslutningen af festivalen
d. 17.9. på Dansk Centralbibliotek i
Flensborg. Publikum kan glæde sig til
oplæsning af vindertekster, forfriskninger og musikalsk underholdning.

Fonde og bidragydere
En sådan litteraturfestival kræver en
række fondsmidler. Vi har modtaget

val

t

støtte bl.a. fra Nordisk Kulturfond, Sydslesvigudvalget,
Statens Kunstråd, og Rislum Fonden. Nordisk informationskontor kunne sidste år ansatte Ruth Valeur Faber
som festivalmedarbejder. Uden Ruths arbejdskraft og
alle fondsmidlerne havde vi slet ikke kunnet gennemføre
festivalen. Også Flensborg Bibliotek er en stærk medspiller i litteraturprojektet. Biblioteket stiller bibliotekartimer
om ugen til rådighed for projektet.

Samarbejde hen over grænsen
I virkeligheden er vi mange medspillere og partnere i
festivalen. Det er nødvendigt for at nå langt ud i regionen.
12 biblioteker i grænseregionen er samarbejdspartnere,
6 på hver side af grænsen. Desuden sidder tre repræsentanter fra universiteterne i Sønderborg, Flensborg og Kiel
i arbejdsgruppen. Vi er mange, vi når geografisk rundt i
grænselandet og berører en række litteratur- og kulturinteresserede i hele vores landsdel.

Fremtidsperspektiver
Vi håber at det lykkes at skaffe fondsmidler til litteraturfest.nu også i årene frem, vi ønsker, at den skal være en
litterær pendant til den succesfulde nordiske musikfestival folkBALTICA.

Helle Helle (DK)

Vi håber, at den kan være med til at styrke kulturlivet i
området og måske oven i købet være medvirkende til at
løfte Sønderborg frem som Kulturby 2017. Vi har allerede
nu planer for næste års festival, hvor vi ønsker at udvide
skoleprojektet og tilbyde skriveværksteder for eleverne.
Hvem ved, måske rammer vi en kommende sønderjysk /
sydslesvigsk forfatterspire !
Læs alt om festivalen, forfatterne og hele programmet på
www.litteraturfest.nu
n
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innebørn
Med indlæg af et andet Finnebarn adopteret i Danmark

Erkki Trige, som i 2007
i 90-året for Finlands
uafhængighed fik tildelt
Finlands Hvide Roses
Ridderordens Riddertegn.

Maritta Junninen Jensens syn på evakueringen af finnebørn til Sverige og
Danmark (i forrige nr. af NORDEN Nu)
har fået major Erkki Trige, selv tidligere
Finnebarn, til at reagere.

under Vinterkrigen 1939-40 og ved Fortsættelseskrigens
udbrud i sommeren 1941. De finske tab under Vinterkrigen omfattede ca. 24.000 faldne og savnede soldater,
og af de såredes antal var der ca. 6.000 for livstid invaliderede.

-Maritta´s udsagn, at det var en fejl at
evakuere børnene baserer sig på det
nuværende humanitære synspunkt,
at børns bedste placering er hos deres
forældre. Jeg husker, at synspunktet
bl.a. blev diskuteret blandt ”danske”
Finnebørn engang i begyndelsen af
90-erne, da jeg var medlem af Finnebørnsforeningen STY (Suomalaislapset
Tanskassa Yhdistus).

-Sommer- og Vinteroffensiven 1941-42 kostede et lignende antal faldne, savnede, sårede og invalider, og for at
fuldstændiggøre denne side af krigens følger blev endnu
et lignende antal faldne mv. resultatet af den russiske
offensiv i 1944, hvortil kom Laplandskrigens tab. I alt ca
85.000 mænd i alderen 18 – 45 år, 20.000 invalider og et
forholdsvis ringe antal civile tab, foruden et decimeret
og ødelagt land

-Flere mødre gav dengang udtryk for
samme opfattelse, som i øvrigt er de
”svenske” Finnebørns officielle synspunkt. I STY blev der dengang ikke taget officiel stilling,
bl.a. fordi jeg m.fl. fremførte det modsatte synspunkt ;
nemlig at det var en helt igennem rigtig beslutning, tidens
og krigens vilkår taget i betragtning, fortæller E.K. Trige.
-Det var den finske øverstkommanderende, Marskal af
Finland, Carl Gustav Emil friherre Mannerheim, der gennem det af ham grundlagte børnebeskyttelsesforbund,
Mannerheimforbundet, samt Finsk Røde Kors og Den finske Rigsdag valgte at godkende det fra de øvrige nordiske
lande givne tilbud om at modtage finske børn i varetægt
til restituering i kortere eller længere perioder i krigsårene og under betingelse af, at børnene skulle vende tilbage
til Finland senest ved krigens ophør, for at de kunne deltage i den genopbygning af landet som forudsås at være
uundgåelig.

-Kvinder samt borgere over 55 år havde overtaget mændenes arbejde, og de væbnede styrker blev støttet af
Lottekorpset, der omfattede kvinder i alderen fra 14 45, der ikke var beskæftiget med andet samfundsnyttigt
arbejde.
-Med andre ord var fædrene ved fronten, og mødrenes
prioritet med børnene som den første var svært gennemførlig. Nok sultede børnene ikke, men hovedparten af de
evakuerede børn led udover traumer af mangelsygdomme som følge af forkert ernæring.

Ikke i lejre
Alternativet, som er blevet fremført, er at have anbragt
børnene i lejre, hvor Sverige og Danmark kunne brødføde, klæde og uddanne børnene. Denne mulighed blev af
de finske myndigheder, herunder især det finske forsvar,
forkastet idet sådanne lejre ville blive klare og legitime
bombemål, og russerne havde luftoverlegenheden under
hele Vinterkrigen og til dels under Fortsættelses-krigens
begyndelse og især fra 1943 til krigens slutning.

-I Danmark blev modtagelse og fordeling af finnebørnene
varetaget af Finlandshjælpens lokalafdelinger, som fandtes i et antal af ca. 80 (alene på Bornholm var der 6, og
selv på Færøerne var der en).

En finsk mor udtrykte dette synspunkt, der er til at forstå
i denne sammenhæng : ”Hellere et levende barn 1000 km
herfra end et dødt på kirkegården.”

Totalmobilisering

Finnebørnene var i den moderne sprogbrug hverken
flygtninge, endsige indvandrere eller uledsagede børn
eller det, som efter krigen kaldtes ”displaced persons”.

-Årsagen til forslaget og den finske anerkendelse heraf
var den totalmobilisering af samfundet, som fandt sted
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De var i Sverige og i Danmark (og i Norge i 1940) efter
skriftlig overenskomst mellem Mannerheimforbundet og
respektive foreninger af Finlandshjælpen, og som ledsaget af finske lotter kan de kun betegnes som : ”Rigtigt
anbragte krigsbørn.”, understreger major Trige.

Evakueret til Danmark i 1942
Han er selv født i Tampere i 1935 og
døbt Erkki Kalevi Heiskala. Hans far
var født i 1871, moderen i 1886. Der
var 4 børn i ægteskabet. 2 piger og
1 dreng blev født i begyndelsen af
1920-erne, med Erkki som efternøler 14 år senere. Faderen handlede
med ejendomme, men økonomi og
sygdom bevirkede en social nedtur.
I 1935 var han portner på en stor
fabrik, og familien boede fattigt i en
baggård i det centrale Tampere.

premierløjtnant, kaptajn og major (i 1968) med bl.a. FNtjeneste i Cypern og Mellemøsten (1974 – 77). Kortvarigt
kursusleder på Specialarbejderskolen (1987- 88) og derefter ansat i et ed-.firma i København som logistiker til
1996, efterfølgende pensionist og underviser i FOF samt
foredragsholder. Jeg har holdt foredrag om disse emner
i 15-16 år, og jeg ved
hvordan jeg skal fastholde interessen i ca. 1½
time. Er én af NORDENs
afdelinger interesseret,
står jeg gerne til rådighed, fortæller E.K. Trige
(med e-mail adressen :
e.k.trige@webspeed.dk)
-Jeg har været medlem af
STY fra 1995 – 2010., og initiativtager sammen med
en Finnepige (Marianne
Lyngbye) til på en festlig måde at fejre 50-året
for de første finnebørns
afrejse fra Finland og
ankomst til Danmark. Det
skete i form af en forlænget weekend i sommeren
2000 i Helsinki, hvori 35
Finnebørn og 15 danske
pårørende deltog.

-Jeg blev evakueret til Danmark i
maj 1942 og kom i pleje hos Aage
og Hilda Trige i Aarhus. Der blev en
dramatisk barndom under besættelsen, hvor jeg så en stikkerlikvidering, og hvor plejeforældrene og
jeg slap ud af Guldsmedgade nr. 9
i sidste øjeblik ved Peter-gruppens
Schalburgtage i februar 1945, fortæller Trige videre.
- Brevene fra Finland var skæbnesvangre. En søster og en bror blev
krigsinvalider. Mor såret, og far gammel og syg. Ved repatriering ville jeg
komme på institution og ikke kunne
tale finsk. Mine plejeforældre ansøgte med min mors tilladelse Mannerheimforbundet om adoption., hvilket skete i 1947 med deraf følgende
navneskifte til Trige.
-Efter lokal skolegang afsluttende
med studentereksamen i 1954, fulgte en alsidig militær karriére som

OGSÅ MINDEPLADE I HELSINGFORS
Fra forretningsudvalgsmedlem Erik Rasmussen,
Skive, har redaktionen fået tilsendt dette foto,
idet han fortæller at han i september 2009 - i
forbindelse med Foreningen NORDEN´s styreseminar -gik på opdagelse i Helsingfors. Ved
Mannerheimpladsen og lige ved jernbanestationen opdagede han en mindeplade på en mur,
for netop disse børnetransporter. Pladen blev
afsløret den 8. maj 2008.

NORDEN NU

-Jeg var endvidere initiativtager til en komité
(bestående af Marianne
Lyngbye, Gunnar Bergström og mig selv fra STY
samt Kristiina Fristoft, formand for Københavns finske Forening), som påtog
sig at få rejst mindestenen i Churchillparken for
de danske plejeforældre
af finske børn i årene fra
1940 – 1947, slutter major
Trige sin beretning.
n
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Tema: Venskabsbyer

Havsteen i Eksjo, foråret 2011
Tekst Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen og oversattning Britta Mohall
Ett urval av Sven Havsteen-Mikkelsens litografier med
nordiska landskapsmotiver stalls ut nu i Eksjo, Æro vanort.
Det a en gladje for oss i Foreningen NORDEN pa Æro, att
vi pa sa vis kan markera var gemensamma nordiska bakgrund.
Utstallningen ar indelad efter landskabstyper: Norge
med Gudbrandsdalen omkring Vaga och Lom, Faroerne
med Hestur, Torshavn og Suduroy, Island och 'nordbobygderna' i Gronland. Dessutom visas nagra litografier
fran Smaland och Danmark - med motiv anda nedifran
Danshojene vid Ejderen och Sydslesvigs grans.
Litografierna ar fran 1960-1980' - en period da Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-99) hade fast etablerat sitt namn
bland efterkrigsarens malare, bl.a. med utstallningar
hos konstnarssammanslutningarna "Den Frie Udstilling" og "Corner". Havsteen var forst mest kand som
grafiker og pa 1970-talet framstallde han frimarksserier
med bade landskaps- och kulturhistoriska motiv. Under
samma period gjorde han altartavlor och glasmosaiker
till omkring 70 kyrkor i Norden i samarbete med sonen
Alan, som var arkitekt.
Havsteen uppfattede inte sig sjalv som en sarskilt lokal
person, trots att han bodde pa Æro under ett kvarts sekel.
Snarere sag han sig som nordbo och han framholl ofta
sina nordiska anor genom sin biologiske far af islandsk
afstamning. Sven vaxta upp i Charlottenlund og stedfaderen, polarforskaren kapten Ejnar Mikkelsen, praglade
fra ungdomsarene hans lust at besoka Faroerna og Angmagssalik i Nordostgronland.
Maleri i bondens landskap med marker og djur fick han
blick for hos Kertemindemalerne Frits Syberg og Johannes Larsen i borjan av 1930', men det var tidens store
kolorist Oluf Host i Gudhjem pa Bornholm, som uppmanade honom att fortsatta med maleriet norrut. Havsteen
gick pa Konstakademien i Oslo vinteren 1933-34, hvor
han motte Erik Werenskiold och de samtida konstnarerna
Nicolai Astrup, Harald Kihle og Henrik Sorensen. Tonen i
dessa konstnarers nordiska bilder praglade hans maleri
under de foljande aren.
For Havsteen fick samarbetet med forfatteren Martin A.
Hansen en avgorende betydelse. Det inleddes med flera
'kyrkresor' i gamla danska omrade som forberedelse til
trasnitten i det kulturhistoriska bokverket "Orm og "Tyr",
1952. Samarbetet fick till foljd en gemensam resa till
Norge och en ganska fundamental resa i jeep och med
talt Island runt til sagornas tid och landskap - och med
teckningar av funna kulturspar, avsedda for Martin A.
Hansens bok "Rejse pa Island", 1954.
Havsteen-Mikkelsen litografi

Efter kriget blev det nordatlantiska kulturomradet hans
vasentligste arbetsfalt aven om omradet i nutiden narmest var yttervarld. Det var medelpunktet under var
nordiska vikinga- och medeltid och har levde fortfarende
'ursprungliga' og 'akta' folkkulturer, Han bosatte sig forsoksvis med Pam och de tre smabarn, forst pa Faroerna,
senare i Skottland, men familjen fick snart Tasinge och
sedan Oster Bregninge Mark pa Æro i det sydfynske o-hav
som sin fasta boplats. Fortfarende hamtade Sven dock
sina motiv norrifran pa sine arlige rejser.
For Havsteen formade det nordiska pa sitt satt en kontrast
till det europeiska och det globala. I samband med den
forsta samlingsutstallningen av litografier i Larvik i 1968
understrok han avsikten : "De skal fa plads pa skoler og
lareanstalter for at minde unge mennesker om, hvor de
horer hjemme, ikke som en begransning, men ud fra den
opfattelse at man ma kende sit eget, hvis man skal kunne
mode andre med udbytte. I modsat fald er man som et
losrevet blad, der blaser i den retning vinden gar".
Med den bakgrunden bliver man kanske overraskad av,
att litografierna alls icke visa egentliga historiske motiver. Det man ser ar fjall-, havs- och hedlandskap. De
angar dock av historia : Erik den Rodes boplats i Brattahlid, morka norska 'bondebygder' eller stormomsusade
faroiska fjall, Uppsala hogar, stavkyrkan i Lom eller den
islandska torvkyrkan i Grof. Bilderna antyder desutom
harda grundvillkor och rymmer val ocksa en modern djup
langtan efter att fa vara just dar som stormarna susa och
berattelserna om forna tiders liv passar val in.
Teknisk ar litografi tryck pa sten. Havsteen litograferade
under sina turer i falt ock fjall. Han tecknade pa de medhavda plattorna av zink och skickade dem till tryckeriet
UM-grafik tillsammans med noggranna farganvisningar.
Men det hande ocksa att han tecknade med fet farg direkt
pa kalksten i verkstaden - en sten for varje farg. De kring
hundra litografier ar mest landskapsmotiv, nagra portratt
och en mindre del detaljstudier av t.ex islandska blomster
och gronlandska djur.
n

Mange vil være Nordisk Energikommune 2011
To danske kommuner er med i konkurrencen

Her ses det officielle logo for konkurrencen og dens hjemmeside.

Ringkøbing-Skjern kommune og Albertslund kommune
er blandt de 44 nordiske kommuner, som deltager i konkurrencen om at blive udnævnt til Nordisk Energikommune 2011.

vedvarende energi og energieffektivitet og lægger særlig
vægt på vedvarende energiteknologier samt økonomisk
udvikling af landdistrikters muligheder.

Konkurrencen blev skudt i gang den 25. oktober i fjor af
de nordiske energiministre for at understøtte og synliggøre de nordiske kommuners indsats for bæredygtige
energi- og klimaløsninger. Antallet af ansøgerkommuner
viser, at de nordiske kommuner både kan og vil tage aktiv
del i udfordringen om at gøre Norden til en region, der er
CO2-neutral eller uafhængig af fossil energi og har fokus
på grøn vækst.

En af de største udfordringer på energi - og klimaændringer er at reducere energiforbruget i eksisterende bygninger. Albertslund Kommune har sammen med den lokale
boligforening og partnere fra energi- industriområdet
afprøvet det såkaldte "Albertslund koncept - energieffektiv renovering af boliger", som viser lovende resultater
for fremtidens energirenovering.

Alle ansøgninger er bedømt af nationale bedømmelseskomiteer. For at komme i betragtning som Nordisk Energikommune 2011 skal kommunen præsentere et energiprojekt, som viser at kommunen gør en særlig indsats for
at vælge banebrydende og innovative løsninger, som skaber grøn vækst og udviklingen i lokalområdet og samtidig
bidrager til at realisere visionen om et energisystem, der
er CO2-neutralt eller uafhængigt af fossile brændsler.

Dette nordiske energi - initiativ er baseret på et samarbejde mellem det danske og finske formandskab for Nordisk
Ministerråd for Energi. De nordiske landes repræsentanter i det nordiske energi samarbejde (Nordisk Embedsmandskomité for Energi) udgør projektets styregruppe. I
2010 havde Dansk Energi Agentur det primære ansvar for
projektkoordinering, mens den finske beskæftigelses- og
økonomiministerium koordinerer initiativet i 2011.

Ringkøbing-Skjern - projektet
Dette projekt omhandler gennemførelsen af den ambitiøse kommunale energiplan "Energi 2020". Planen forpligter kommunen til at blive 100% selvforsynende med
vedvarende energi i 2020. Med dette projekt, er kommunen ved at gennemføre en række projekter vedrørende

Albertslund-projektet

Organisationen bag

Alle de nominerede kommuner vil blive bedømt af en
nordisk bedømmelseskomité med repræsentanter for
alle de nordiske lande, og vinderen vil blive udnævnt i forbindelse med afholdelsen af de nordiske statsministres
”Globaliseringsforum” i Kirkkonummi, uden for Helsingfors, den 20. juni.
n

NORDEN NU

NR.3 – JUNI 2011

31

FÆRØSK STRIK: KUNST OG DESIGN

Magasinpost UMM
Id nr.: 46517

Man må gå ud fra, at den dybe
tradition, der er for at forarbejde
og anvende fårenes uld til beklædning på Færøerne, går helt tilbage
til de tidligste bosættelser på øerne
omkring år 1000.

Jóhanna av Steinum

Helt så gamle er de strikkede genstande, der vises på udstillingen
Færøsk strik : Kunst og design ikke.
Her vises derimod for første gang
en række af de tidligst kendte strikkede kunstværker fra Færøerne af
strikkekonen Katrina Maria Hansens (1913-2010) samt nutidig
modestrik af designeren Jóhanna
av Steinum. Udstillingen vises i
Nordatlantens Brygge i København
frem til den 23. august.

De kraftfulde strikværker blev strikket i løbet af 1960’erne,
70’erne og 80’erne, og selv om et par af dem blev fremvist
i Tórshavn i 1981, kendte kun få til
strikkekonen Katrina Maria Hansens (1913-2010) fascinerende og
dybt originale produktion af strikkede kunstværker.
I forbindelse med en opgave på
designskolen Central Saint Martin’s
College of Art i London, omhandlende færøsk strik, opdagede den
færøske mode-designer Jóhanna
av Steinum, ved et tilfælde Katrina
Maria Hansens “side”produktion.
På udstillingen kan man opleve
samspillet mellem de originale
Jóhanna av Steinums
strikkerier af Katrina Maria Hansen
moderne strikke-design.
og Jóhanna av Steinums moderne
design, der er inspireret af tæpperne. Katrina Maria Hansen døde i 2010 og oplevede
dermed ikke den anerkendelse, som hendes strikkede
værker har fået i forbindelse med udstillingen, der blev
vist første gang i Nordens Hus på Færøerne i 2010. n

Et tæppe af Katrina Maria Hansen.

