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Nyt fra redaktionen

Det nordiske sammenhold viste sig atter til
fulde efter attentatet
mod de norske regeringsbygninger og de
unge på øen Utøya.

Tragedien blev straks fulgt op med fordømmelser fra politiske ledere, organisationer og enkeltpersoner i hele Norden,
der samtidig udtrykte den varmeste
sympati og medfølelse med det norske
folk, som der bringes flere udtalelser om
i dette nr. af bladet.
Uafhængigt af disse begivenheder, men
som en passende opfølgning indeholder
bladet denne gang flere artikler fra - eller
om Norge bl.a. som led i artikelserierne
”Venskabsbyer i Norden” og ”Samarbejde i Norden”.
De pågældende interviews indeholder
alle en klar holdning til en styrkelse af
det nordiske samarbejde, hvad enten
det gælder på kommunalt hold, mellem
museumsvenner eller mellem Foreningen NORDEN - afdelinger.
Godt at få bekræftet det nordiske sammenhold også på dén måde.
Med efterårshilsen
Preben Sørensen
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Lederartikel
Vækstplaner kan ikke komme uden om Norden
- nordisk samarbejde giver os fem gange større konkurrenceevne
Af Arne Nielsen, – landsformand

N

u er valget overstået. Om det gik godt eller skidt er op til hver enkelt at bedømme.
I vores forening er vi mest optaget af, om det styrker det nordiske samarbejde, og
ikke af om det blev rød eller blå blok!

Op til og under valgkampen blev der talt meget om 2020-planen. En vækstplan, som skal
få Danmark ud af finanskrisen. Det kan godt undre, at Norden ikke ses, som en mulighed.
Nu har erhvervslivet gennem en årrække valgt nordiske løsninger. Norden vil kunne spille
en stor rolle for væksten. Vi har et enormt potentiale, som vores erhvervsliv har set, men
som politikerne og de, der laver alle beregningerne, åbenbart ikke har fået øje på.
Hvis vi skal konkurrere med Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika og alle de nye
økonomier, så er tiden ikke til snæver tænkning, når vi er et lille land. Vi må sammen
med ”dem vi normalt sammenligner os med”, skabe en stærkere ramme. Vi må lytte til
industriens organisationer, der kræver nordisk samordning på erhvervsområdet, og så
må vi harmonisere vore lovgivninger, så de ikke står i vejen for det samarbejde, som
vores erhvervsliv bygger op i disse år. Lige som vi i Foreningen NORDEN med stor succes
har været primus motor for at lette befolkningernes samvirke gennem pasunion, fælles arbejdsmarked, social konvention mm., vil vi også godt sætte os i front for at lette
erhvervslivets nordiske muligheder.
Og Norden byder på en unik mulighed for at føre vækst og grøn energi sammen i
én vækstplan. Hvert af landene har sin grønne industri, som ikke
konkurrerer indbyrdes, men gennem en stærk indsats kan samordnes, så vi i endnu højere grad bliver udgangspunkt for grøn
tænkning. Vi supplerer hinanden godt! En grøn vækstplan
2020 ligger lige for vores fødder, hvis vi åbner øjnene og
lader de snævre interesser ligge. Snævre interesser,
der alligevel bare drukner i det store hav. I Danmark
skal vi huske, at for hver dansker, er der 1.400 andre
i verden. Hvis vi går sammen i Norden, kommer vi
dog ned på 280 konkurrenter! Det forbedrer vores
konkurrenceevne med en faktor 5.
n
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Regeringserklæring
Alsidig minister for
om Norden og Arktis nordisk samarbejde
Manu Sareen er også forfatter
af fagbøger og børnebøger

-Det nordiske samarbejde hviler på et stærkt værdi- og
interessefællesskab, og Danmark har en klar interesse i
et styrket Norden som aktør på den internationale scene.
Regeringen vil udbygge samarbejdet på udenrigs-, forsvars- og beredskabsområdet med udgangspunkt i den
nordiske solidaritetserklæring. Regeringen støtter aktivt
Islands optagelse i EU, hedder det i regeringserklæringen, der blev offentliggjort den 3. oktober:

Det blev den 44-årige Manu Sareen fra Radikale Venstre,
der blev minister for ligestilling og kirke samt minister
for nordisk samarbejde, som et led i regeringsskiftet den
3. oktober.

-Danmark skal sammen med de andre nordiske lande
være med til at forme fremtidens samarbejde om Arktis
baseret på dialog, forhandling og internationale regler.
Med afsæt i det tætte samarbejde med Grønland og
Færøerne om Den Arktiske Strategi vil regeringen opprioritere indsatsen, både i Arktisk Råd og i samarbejdet
blandt de fem arktiske kyststater (Arctic 5). Regeringen vil
bl.a. i samarbejde med Grønland og Færøerne arbejde for
at beskytte miljøet og befolkningerne i Arktis, herunder
de oprindelige folk, særligt i forbindelse med skibsfart
og råstofudvinding. Søfartssikkerheden i de arktiske farvande skal styrkes

Han har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 2002, medlem af Københavns Kommunes børne- og ungdomsudvalg og formand for Radikale Venstres
gruppe i Københavns Borgerrepræsentation.

Står stærkere sammen
-Danmark står stærkere, når vi vælger at stå sammen
med de andre nordiske lande. En ny regering vil derfor
opprioritere det nordiske samarbejde. Dette skal ses som
en forlængelse af det eksisterende samarbejde mellem
de nordiske lande og ikke som en konkurrence med EUsamarbejdet.
Regeringen vil derfor:
• Tage initiativ til en koordineret demokratiindsats i Nordafrika og Mellemøsten
• Etablere et fælles nordisk institut for globale reformer,
der skal fungere som en tænketank for generel udvikling
af det internationale samarbejde og håndtering af globale udfordringer
• Koordinere de nordiske landes bistand og indsats i forhold til Palæstina
• Styrke det nordiske samarbejde på udenrigs- forsvars,
og beredskabsområdet i forlængelse af Stoltenberg-rapporten
• Undersøge muligheden for, som i Berlin, at oprette fællesnordiske ambassadebygninger.
• Regeringen vil styrke den fri bevægelighed inden for Norden, slutter den denne del af regeringserklæringen. n
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Den nye minister, der er født i Indien og har bopæl på
Amager, er folketingsmedlem i Københavns Storkreds og
har i en periode fra 2008-2010 været statsrevisor. Han er
oprindelig uddannet som socialpædagog i 1997 og i 2003
som konfliktmægler.

Manu Sareen er en alsidig politiker, der også har fået
tid til at skrive fagbøgerne "Når kærlighed bliver tvang"
og "Sådan undgår man frafald A-Z" samt børnebøgerne
"Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot," "Iqbal Farooq og
kronjuvelerne" og "Iqbal Farooq og julesvineriet".
n

Nye navne - nye titler
Som følge af Folketingsvalget og deraf følgende regeringsskifte, vil der foruden valget af ny nordisk samarbejdsminister, ske en række andre ændringer hvad angår
tillidshverv i nordisk regi.
Det gælder således på posten som præsident for Nordisk Råd, som Henrik Dam Kristensen må forlade som ny
transportminister. Næstformanden i NR, Marion Pedersen (V) blev ikke genvalgt ved Folketingsvalget og må
således også forlade dette nordiske tillidshverv.
I forbindelse med de mange nykonstitueringer af de
forskellige udvalg og nævn i Folketinget kan der således
ventes udpeget en ny dansk præsident - og vicepræsident
for Nordisk Råd, der traditionelt vil tilfalde henholdsvis
oppositionen og regeringsflertallet.
Der skal desuden generelt ske ny - og genvalg af den danske delegation i Nordisk Råd.
Grundet deadline har redaktionen ikke ændret på de
pågældende nordiske titler inden de pågældende nyvalg.

n

Medfølelse og støtte til Norge
fra Nordens politiske ledere
Årets politiske leder i Norden, Alexander Stubb, som er nordisk samarbejdsminister i formandslandet Finland, og Henrik Dam Kristensen fra Danmark,
som er præsident for Nordisk Råd, udtrykker begge deres store medfølelse
for den norske befolkning. De taler om vigtigheden af at beskytte og forsvare
det åbne og tolerante nordiske samfund.

I over halvtreds år har det nordiske
samarbejde på flere forskellige måder
arbejdet for det gode og demokratiske samfund. Som ledende politikere
i samarbejdet reagerede Alexander
Stubb og Henrik Dam Kristensen
meget stærkt på hændelserne i Norge
den 22. juli, og de var meget opsatte
på at signalere hvor vigtigt det er at
vi i Norden støtter hinanden i en tid
som denne og opfordrede hinanden
til at fortsætte med at værne om og
udvikle det åbne og menneskelige
samfund.
– Det som er sket er et chok for os
alle, en tragedie som efterlader en
følelse af dyb sorg. Alligevel er det i
en stund som denne at vi skal mobilisere kræfter til at forsvare den åbne
og tolerante samfundsform som vi
har i Norden, sagde samarbejdsminister Alexander Stubb. Vi må ikke

give efter for ekstreme grupper og
deres ledere.
– Jeg sender min dybeste medfølelse
til Norges befolkning efter fredagens
grusomme hændelser. De nordiske
samfund kendetegnes af åbenhed,
dialog og demokrati. Norge er ikke
alene. Vi i Norden står sammen med
jer i denne forfærdelige tid, og vi
må stå sammen om at beskytte det
åbne, nordiske demokrati, sagde
Henrik Dam Kristensen, Nordisk Råds
præsident.

Vi må værne om åbenheden
Mange har udtalt at dette er det
værste som har ramt Norge siden
den anden verdenskrig. Nogle timer
efter bombeangrebet kom statsminister Jens Stoltenberg med følgende
udtalelse:

"Mine tanker går først og fremmest
til de ramte og deres pårørende.
Dette er en meget alvorlig situation
for Oslo, Norge og hele det åbne og
demokratiske samfund."
Ligesom Jens Stoltenberg talte Nordisk Ministerråds generalsekretær,
Halldór Ásgrímsson, og Nordisk Råds
direktør, Jan-Erik Enestam, om vigtigheden af trods alt at værne om det
åbne samfund:
"Vi følger begivenhederne i Norge
med bestyrtelse. Først og fremmest
går vores tanker til de umiddelbart
berørte, men også til den trussel som
vi nu oplever mod vores åbne samfund. Nu er sikkerhedsforanstaltninger naturligvis meget vigtige, men
vi må ikke lade os skræmme til lukkethed. Vores arbejde med at værne
om og udvikle velfærden i Norden
fortsætter ufortrødent."
n

NORDEN- udtalelser om tragedien i Norge
Fra Foreningen NORDEN i Danmark,
sendte landsformand Arne Nielsen
følgende hilsen til den norske Foreningen NORDEN:
”Det er med stor forfærdelse vi erfarer, at der kan ske så voldsomme ting
mod uskyldige mennesker i Oslo og
på Utoy. Foreningen NORDEN i Danmark sender de dybeste medfølelser med de pårørende til ofrene for
denne katastrofe.Det er særdeles
vigtigt, at vi i vore foreninger arbej-

der endnu hårdere for at styrke de
positive værdier,som de nordiske
folk besidder.
Fra Foreningerne Nordens Forbund,
FNF, blev endvidere fremsendt følgende hilsen og udtalelse:
”Vi i Foreningerne Norden udtrykker
vores dybeste kondolencer til Norge,
til pårørende til de dræbte og til de
skadede efter terrorangrebene i
Norge. Det demokratiske samfund,
det åbne samfund, det multikultu-

NORDEN NU

relle samfund og aktiv deltagelse
for at fremme disse værdier er blevet angrebet ved terrortragedierne
i Norge. Terrorangrebene er en
påmindelse til alle at antidemokratiske, racistiske og hadske udfald er
ikke blot en usympatisk retorik, men
grobund for terror. Reaktionerne til
tragedierne kan kun besvares med
mere demokrati, mere inkluderende
samfund og flere aktive på fronten”.

n
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Nordisk Råd ser på socialt udsatte områder
Kan nordiske politikere enes om fælles initiativer, der kan
forbedre levevilkårene i de socialt udsatte boligområder
rundt om i Norden? Det var spørgsmålet, da Nordisk
Råds Velfærdsudvalg besøgte Gellerupparken i Aarhus,
Mjølnerparken i København og Rosengård i Malmø den
30. juni.

med 23.000 indbyggere, var sidste stop på Velfærdsudvalgets studietur. Også dette boligområde var karakteriseret ved en meget stor andel af børn og unge (35%) og
hovedparten af beboerne med en udenlandsk baggrund
(86%). Eva Ahlgren, stadsdelschef, forklarede, at det er
de unge, og især drengene, der er den største udfordring
for området. Skolerne i Rosengård har de dårligste resultater i hele Sverige og kun 50% af de elever, der gik ud
af skolerne i år, har kvalificeret sig til at komme videre i
uddannelsessystemet.
- Vi håber at etableringen af heldagsskoler her i Rosengård kan være med til at vende den negative udvikling,
så langt flere unge kommer videre i uddannelse, sagde
Eva Ahlgren.
Velfærdsudvalget udarbejder på baggrund af deres studie-tur og et besøg i Rinkeby i Stockholm tidligere i år
et forslag til, hvordan man kan forbedre levevilkårene i
socialt udsatte boligområder. Udvalgsforslaget vil blive
fremsat til Nordisk Råds Session i november.
n

Muhammed Aslam, formand for afdelingsbestyrelsen og
medlem af Københavns Borgerrepræsentation, introducerede politikerne til Mjølnerparken. Fotograf: Norden.org/
Ane Cecilie Blichfeldt.

- Vi er alle enige om udfordringerne i disse områder, men
langt fra enige om løsningerne. Men Nordisk Råd er så
stærkt, at vi godt kan klare at tage fat i så vanskelige politiske spørgsmål, sagde formanden for Velfærdsudvalget
Siv Friðleifsdóttir. (nedenstående videoklip slettes)
I Gellerupparken i Aarhus mødtes de nordiske politikere med viceborgmester Rabih Azad-Ahmad og Torben
Overgaard, direktør for Brabrand Boligforening. De fortalte Velfærdsudvalget om helhedsplanen for Gellerupområdet, som Aarhus Byråd indgået aftale med Brabrand
Boligforening. Den omfattende byfornyelse er det mest
ambitiøse projekt af sin art i Danmark.
Muhammed Aslam, formand for afdelingsbestyrelsen og
medlem af Københavns Borgerrepræsentation, introducerede politikerne til Mjølnerparken. Aslam fortalte om
de mange tiltag, som er iværksat for at vende den negative udvikling i området, hvor halvdelen af beboerne er
under 18 år og 92% er indvandrere eller efterkommere
af indvandrere. Jacob Midtgaard fra Task Force Inklusion
beskrev, hvordan Københavns Kommune vil realisere
målet med at blive den mest inkluderende storby i Europa i 2015.
Rosengård i Malmø, det absolut største boligområde
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Nordisk fiskeripolitik
bliver europæisk

I juli kom EU Kommissionens udspil til en ny fiskeripolitik.
Den lægger vægt på at skabe et mere bæredygtigt fiskeri,
forbyde udsmidning af fangst og samtidig involvere fiskeindustrien langt mere i forvaltningen af havets ressourcer. Forslaget betoner også vigtigheden af en decentral
styring så tæt på landene som muligt.
Forslaget afspejler punkt for punkt det indspil Nordisk
Råd kom med til Kommissionen tilbage i 2009. Nu presser Rådets Miljøudvalg på for at sikre, at de nordiske
synspunkter bliver opretholdt i den videre behandling af
sagen i Bruxelles.
- Nu hvor fiskeripolitikken kommer til forhandling i både
Europaparlamentet og mellem EU's regeringer er det
vigtigt at holde fast i de principper om bæredygtighed
og decentral forvaltning, som Nordisk Råd har kæmpet
for, siger formanden for Rådets Miljøudvalg, Ann-Kristine
Johansson (S- Sverige).
Miljøudvalget opfordrer nu de nordiske lande til at gå
sammen og analysere konsekvenserne af Kommissionens forslag i en bredere nordisk sammenhæng, for at
være bedre rustet i de kommende forhandlinger.
Nordisk Råd mødtes 20-21. september og samles til sit
årlige topmøde 1.- 3. november i København. EUs nye
fiskeripolitik ventes vedtaget senest januar 2013.
n

Nordisk Råd

som igangsætter af EU-debatter
– Vi er her for at styrke samarbejdet mellem Nordisk Råd
og EU. Vi har mange fælles nordiske værdier som vi kan
berige EU med. Det handler ikke om at vi i Nordisk Råd vil
blande os i det daglige arbejde i EU, men vi skal fungere
som en igangsætter af vigtige debatter i EU, sagde Henrik
Dam Kristensen, præsident i Nordisk Råd, ved et møde i
Europa-Parlamentet den 29. juni.
Under mødet med
Europa-Parlamentets
delegation
for forbindelserne med Schweiz,
Island og Norge
og det blandede
EØS-parlamentarikerudvalg (SINEEA)
fremhævede Henrik Dam Kristensen
især problematikken omkring One
Health, som blandt
Henrik Dam Kristensen
andet drejer sig om
multiresistens over
for antibiotika, som et af de spørgsmål Norden i øjeblikket
arbejder for at skabe interesse om i EU.
Den danske EU-ambassadør, Jeppe Tranholm-Mikkelsen,
bekræftede i et møde med Nordisk Råds Præsidium den
28. juni, at Danmark vil sætte One Health på dagsordenen
under det danske EU-formandskab i det første halvår af
2012.
Arktis var et af punkterne på dagsordenen for mødet med
SINEEA som blandt andet havde deltagelse af EuropaParlamentets vicepræsident, Diana Wallis. I de nordiske
lande har man længe diskuteret udfordringerne med hensyn til klimaet og sikkerheden til søs i Arktis. Men mødet
med SINEEA viste med tydelighed, at Arktis nu også står
højt på den europæiske dagsorden. Eksempelvis arbejder
EU med en råvarestrategi som også vil påvirke politikken
i forhold til Arktis.
Arktis-udfordringerne blev aktualiseret den 27. juni, da
Island indledte forhandlinger om medlemskab af EU.
Island kan således blive det første arktiske land som bliver medlem af EU.
Den danske EU-parlamentariker Emilie Turunen fremhævede, på et møde mellem nordiske EU-parlamentarikere

og Nordisk Råd den 29. juni, Arktis som et af de centrale
områder for det nordiske samarbejde i EU. Hun foreslog
at man indfører et fast årligt møde mellem Nordisk Råd
og de nordiske medlemmer af Europa-Parlamentet for at
diskutere spørgsmål af fælles nordisk interesse.
Nordisk Råds Præsidium afholdt sit sommermøde i Bruxelles som et led i strategien for at styrke de nordiske
landes officielle samarbejde om EU-spørgsmål.

Talte for grønlandsk sælskind
i Europa-Parlamentet
Marion Pedersen, Nordisk Råds vicepræsident, stillede
sig kritisk over for EU's sælforbud på et mødet i EuropaParlamentet den 29. juni.
– Hvorfor indførte EU ikke specifikke restriktioner over
for Canada i stedet for et totalt forbud mod import af
sælskind? spurgte
hun under mødet
mellem
Nordisk
Råds
Præsidium
og medlemmer af
Europa-Parlamentets delegation for
forbindelserne med
Schweiz, Island og
Norge og det blandede
EØS-parlamentarikerudvalg
(SINEEA) .
Nordisk Råds vicepræsident
påpeMarion Pedersen
gede over for EUparlamentarikerne,
at grønlænderne fanger sæler på en anden måde end
man gør i Canada, og at sælfangst er en vigtig del af grønlændernes levevis.
Diana Wallis, vicepræsident for Europa-Parlamentet,
understregede at hun personligt mener at man burde
indføre en mærkningsordning for sælskind, men at Europa-Parlamentet er af en anden opfattelse og derfor netop
har valgt at fastholde sælskindsforbuddet.
EU's sælforbud har sat en stopper for eksporten af grønlandsk sælskind til EU. Dette har haft alvorlige økonomiske konsekvenser for grønlænderne, som spiser sælkød
og ikke længere kan sælge skindet.
n
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På barrikadene mot slaveri
Konkrete forslag til regjeringerne i Østersjøregionen
Af Silje Bergum Kinsten

Line Barfod
Foto: Mads Nissen

Hvis vi virkelig vil og setter av tilstrekkelig med ressurser, kan vi bekjempe
handelen med mennesker, lyder det fra
det danske folketingsmedlem Line Barfod, medlem af Foreningen NORDEN´s
landsstyrelse. Hun mener det er rikelig
å ta fatt i for de nordiske regjeringene.

– Det kan være fordi de er fattige, og har behov for å tjene
penger, og nettopp det er det noen som kynisk utnytter.
Det dreier seg ofte om kvinner og minoriteter. Romaene
er blant dem som er mest utsatt for menneskehandel i
Europa. Det er også unge som har det vanskelig på forskjellig vis, som blir lokket, og som blir ofre for menneskehandel.

Line Barfod ser ikke bare menneskehandel som et stort problem for de menneskene som blir utsatt for det, som lever
som slaver, blir ydmyket og ofte utsatt
for vold og voldtekt. Hun mener det er
en trussel mot demokratiet.

Handelen med mennesker er et problem som strekker
seg over landegrensene i Østersjøregionen, blant annet
selges mange mennesker fra de baltiske landene, Polen
og Russland til de nordiske landene. Derfor er det ifølge
Barfod nødvendig å samarbeide med andre land for å
hjelpe ofrene.

– Ser vi det fra samfunnets side, er det verste problemet
at menneskehandelen undergraver våre demokratiske
samfunn. Når man tillater at det foregår slaveri, er det
med på å forråe samfunnene våre. Når den organiserte
kriminaliteten får lov til å bre seg, fører det også med seg
korrupsjon, vold, trusler og så videre, og det undergraver
grunnlaget for demokratiet.

– Menneskehandel er en internasjonal forbrytelse. Folk
kommer hit over grensene. Og derfor er vi nødt til å samarbeide om å hjelpe ofrene for menneskehandel, men
også å hindre at menneskehandel skjer. Det er behov for
at politi og sosialarbeidere samarbeider, kjenner sakene
på vers, kan hjelpe hverandre med å hjelpe ofrene og
hjelpe hverandre med å dele den kunnskapen som skal
til for å få dømt bakmennene.

På hver eneste sesjon i Nordisk Råd de siste årene har den
danske politikeren, som også er formann for arbeidsgruppen mot menneskehandel i Den parlamentariske østersjøkonferansen (BSPC), spurt de ordiske ministrene hva
de gjør for å bekjempe menneskehandel.
– Det er mitt inntrykk at det er mange i Nordisk Råd som
er opptatt av menneskehandel. Vi trodde vi hadde satt
regjeringene i gang, og at de ville arbeide videre av seg
selv. Men jeg tror vi blir nødt til å presse på igjen, ellers
glir det ut av den politiske agendaen, sier Barfod.

Menneskehandel er moderne slaveri
Hun jobber nå med et nytt medlemsforslag om hvordan de
nordiske landene i samarbeid med de baltiske landene og
Russland kan styrke innsatsen mot det hun kaller slaveri.
– Ofrene for menneskehandel lever i ufrihet, de kan ikke
bestemme over sine egne liv. Og det er slaveri når man
ikke kan bestemme selv hva man vil gjøre – når det er
noen som truer med vold hvis man vil ha høyere lønn
eller sier at man ikke lenger vil være i prostitusjon. Når
noen har tatt pass og reisepapirer og så videre fra en, da
er det slaveri.
Det er ofte mennesker som er sårbare på den ene eller
den andre måten, som blir utnyttet som slaver.
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Arbeidsgruppen mot menneskehandel i BSPC vil komme
med helt konkrete forslag til hva regjeringene i østersjøregionen nå må gjøre for å bekjempe menneskehandel.
- Vi tror det er viktig at det finnes politikere som er
engasjert, og som fortsetter å diskutere innsatsen mot
menneskehandel, fortsetter å kreve at det blir satt av
ressurser, fortsetter å si at dette skal høyt opp på den
politiske dagsordenen.
- Vi kan se på den nordiske dagsordenen at menneskehandel har havnet langt nede, saken er ikke lenger med
i formannskapsprogrammene. Vi blir nødt til å arbeide
for å få den høyt opp på dagsordenen igjen hvis det skal
skje noe. Vi kan se at det har betydning at folk blir brakt
sammen på tvers av landegrensene og utveksler helt
konkrete erfaringer.
- Det har det vært et stort arbeid med i en Task Force
som nå mister sin bevilgning. Helt konkret er dette noe av
det vi vil gå inn og si – at man må sikre de få midlene det
koster, men som har så stor betydning for innsatsen.

Et spørsmål om vilje og ressurser
Dessverre vokser omfanget av menneskehandelen, og få
av ofrene får ifølge Line Barfod den hjelpen de trenger.

Hun understreker derfor at det må gjøres mye mer både
på regjeringsplan og på individuelt nivå enn det som blir
gjort i dag.

Østersjøkonferansen i Helsingfors
Da parlamentarikere fra hele østersjøregionen samledes til Den parlamentariske østersjøkonferansen
(BSPC) i Riksdagen i Helsingfors 28.-30.august, lagde
Line Barfod fram gruppens endelige rapport med forslag til hva regjeringene i landene rundt Østersjøen må
gjøre blant annet for å bekjempe menneskehandel.
Barfod er medlem av Nordisk Råds Presidium.
På konferencen var der enighed om at kræve flere
midler til både myndigheder og ngoér til bekæmpelsen af menneskehandel.

Også den endelige rapporten til arbeidsgruppen for
integrert maritimpolitikk blev lagt frem på konferansen.
Ellers stod temaer som EUs østersjøstrategi og Den
nordlige dimensjon, og HELCOMs Baltic Sea Action
Plan på dagsordenen for årets BSPC som var nummer
tyve i rekken.

– Det er i høy grad et spørsmål om å sette av tilstrekkelig med ressurser og sikre at alle borgere blir opptatt av
spørsmålet og går i gang med å gjøre noe. Selve handelen
med mennesker er, ifølge Barfod, den minste delen av
problemet, det er i utnyttelsen av andre mennesker det
virkelige problemet og de store inntektene for bakmennene ligger. Hun mener man kan tjene mange penger på
å eie og utnytte en slave.
– Noe av det regjeringene kan gjøre, er å få utført flere
forretningsanalyser av hvordan menneskehandel egentlig fungerer. Slik kan vi få kunnskap om hvor politiet skal
gå inn, og sørge for at det er stor risiko for at bakmennene
går glipp av de pengene de kunne ha tjent på handelen.

Forbundsstat Norden
Den danske parlamentarikeren har et bredt engasjement,
og i 2010 var hun også en aktiv deltaker i debatten om
Forbundsstaten Norden. Når blir den en realitet?

(Fra Norden i Temaer)

Norden og Estland bør gå sammen
Jeg blev bjergtaget af Gunnar Wetterbergs artikel i NORDEN Nu om en mulig fremtidig nordisk forbundsstat. Det
er min opfattelse - fra ØMU'ens start via folkeafstemingen I Danmark om euroén, i år 2000 - at en fælles valuta
i Europa kun kan gennemføres, hvis de lande, der ønsker
"Europas Forenede Stater " gennemfører en fælles
finanspolitik. Den statsdannelse ønsker jeg ikke. Navnlig
fordi de kulturelle bånd mellem Nord - og Sydeuropa ikke
eksisterer. Det vil jeg gerne koncentrere således:
I de nordiske lande er det staten, ikke familien, der er det
stærke led. Min konklusion er, at de lande, der knyttes af
en fælles kulturarv - Sverige, Norge, Island, Finland inkl.
Ålandsøerne, Estland, Danmark, inkl. Færøerne og Grønland - bør gå sammen. Så vil vi blive
hørt i Europa. Undskyld til Letland
og Litauen, men I er navnlig, for
Litauens vedkommende, orienteret mod syd.
Søren Jesper Smith
N. Jespersens Vej, 10, 4.tv.
2000 Frederiksberg.

Søren Jesper Smidt, som er nyt
medlem af Foreningen NORDEN, er
billedkunstner og har således sammen med læserbrevet fremsendt
dette kunstværk af verdenstræet
Yggdrasill. Flere billeder kan ses på
hans hjemmeside: www.pittoresk.dk
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Tema: Læserne mener

Grønn vekst for en blåere Østersjø varr konferansens
hovedtema, hvor det er viktig å finne både politiske og
praktiske strategier for å oppnå grønn vekst, og hvor
man under konferansen blant annet diskuterede hvordan dette kan skje.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se en forbundsstat som
den tyske eller den amerikanske. Jeg tror vi i løpet av ti
til tyve år kommer til å se en ny type forbundsstat som
først og fremst bygger på at befolkningene selv ønsker et
mye tettere samarbeid. Og at vi får fjernet mange av de
grensehindringene vi har i dag, og får et mye, mye tettere
samarbeid på alle områder. Jeg tror at på samme måte
som den passunionen vi fikk opprettet da det nordiske
samarbeidet startet etter andre verdenskrig, så kommer
det til å skje en endring slik at vi for alvor får sikret at
både menneskene og samarbeidet vil flyte over grensene
i langt større grad enn i dag.
n

Klimaforandringer er et kønsspørgsmål
Under åbningen af det nordiske klima festival 31. august 31 talte finske
udenrigsminister Erkki Tuomioja om
konsekvenserne af klimaændringerne samt fattigdom, ligestilling
mellem kønnene i verden. Det er på
udkig efter studerende og topforskere i regionen, bestående af seminarer
og workshops om klimaforandringer
og svar på dem.
I sin indledende tale understregede
Tuomioja, at fattigdom og klimaforandringer gå sammen. For at bekæmpe må man også være den anden
holdt i skak. Tuomioja talte også om
at definere reglerne for foranstaltninger vedrørende bekæmpelse af

klimaændringer. Inden for EU er det
mente generelt, at de samme regler
gælder for alle, mens andre mener,
at udviklingslandene til at deltage i
visse handlinger frivilligt.
- Klimaændringerne påvirker ikke
alle på samme måde. Fattige lider,
for eksempel, hårdere end de rige
og flere kvinder end mænd. Derfor
er spørgsmålet om klimaændringer
er også et kønsproblematikken, Tuomioja stresset.
På workshoppen diskuterede også
repræsentanter fra den akademiske
verden og erhvervslivet måder at
stoppe klimaforandringerne.

Hindsgavl – Nordens Borg

En række studerende, der har deltaget i Climate festivalen vil også
deltage i et seminar i Oslo i november, arrangeret af de nordiske Top
Research Initiative, et projekt, der
bl.a. bæredygtig udvikling i deres
forskning. På den sidste dag resultaterne lægges sammen fra de forskellige workshops og nogle af resultaterne vil blive præsenteret for
det nordiske samarbejde i Nordisk
Klimadag , som finder sted den 11.
november i år.
Yderligere oplysninger : http ://www.
climatefestival2011.fi/
(Norden i Noter)
Foredrag om Hindsgavl

Jørgen Thomsen holder foredrag om

Af arkivchef Jørgen Thomsen

To mænds møde på Hindsgavl en dag
i 1921 banede vejen for, at stedet i
mange år blev hjemsted for en stor
del af Foreningen NORDEN´s aktiviteter, og at stedet stadig er kendt
som et mødested i særklasse.
Den gamle kongeborg ved Middelfart
var dengang ude i en af sine sværeste
storme, da den sidste stamhusbesidder var uhelbredeligt syg, og økonomien på stedet var anstrengt. Og
det blev ikke bedre, da godset efter
lensafløsningsloven fra 1919 måtte
afgive en stor del af sin jord.
Dannelsen af Foreningen NORDEN´s
danske afdeling skabte hurtigt behov

for et mødested, og da oberstløjtnant
Helge Bruhn blev dens sekretær, skete der noget. I efteråret 1921 besøgte
Helge Bruhn Hindsgavl, da en af hans
bekendte, godsets værge, ritmester
Clauson-Kaas havde besøg af byrådsmedlemmer fra Middelfart, der var
interesseret i at købe noget af den
jord, som lå nærmest byen. I en pause spurgte Helge Bruhn, om foreningen kunne benytte hovedbygningen
i den følgende sommer.
Det spørgsmål lod Clauson-Kaas sig
ikke stille to gange. Salget af jord til
kommunen faldt hurtigt på plads, og
der blev straks indgået en aftale om
en ”prøvesommer”, Desuden fik for-

"Nordens borg -– Hindsgavl i
Foreningen
NORDEN's tjeneste" torsdag
den 19. januar
2012 kl 19-21.
Arrangør: Foreningen NORDEN Odense.
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken, Odense C.
Gratis adgang, alle er velkomne.

Gruppebillede fra parken med slottet i baggrunden. Billedet er uden tvivl taget i forbindelse med et kursus eller
et møde i Foreningen NORDEN, for midtfor (som nr. 4
fra venstre) på 1. række sidder foreningens mangeårige
formand, nationalbankdirektør C.V. Bramsnæs. Det er
formentlig taget lige efter 2. verdenskrig, og flere andre,
letgenkendelige har også haft tilknytning til foreningen (C.
Liisberg fot., Arbejderbevægel-sens Bibliotek og Arkiv).
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eningen mulighed for at leje stedet i
fem år, og samtidig fik man forkøbsret til slottet, parken og de nærmest
liggende arealer.

Løsninger på feltfod
Erfaringerne fra det første kursus
– som fandt sted i sommeren 1922
med deltagere fra Norge, Sverige og
Danmark – var trods interimistiske
forhold og feltfodsagtige løsninger
utroligt positive. Helge Bruhn fik dermed et godt afsæt for videre handling, og i 1923 stiftede han sammen
med et par bekendte A/S Hindsgavl.

af først tyske og siden engelske soldater, men fra 1946 kunne aktiviteterne genoptages i fuldt mål. Værelseskapaciteten blev gennem årene
forøget, og et stort skridt videre kom
man, da man omkring 1960 omsider
fik centralvarme på slottet, så man
kunne udvide sæsonen.

Nye boller på suppen

Løbende viste det sig imidlertid, at
kursusdeltagerne stillede stadig stigende krav til lokalerne, og da konkurrencen fra nye kursuscentre var
hård, blev kampen om at skaffe midler til den fortløbende renovering af
Gennem kontakt til erhvervsfolk som slottet stadig vanskeligere. Selv da
Alexander Foss og Chr. H. Olesen fik Foreningen NORDEN gennem sin
han sandsynliggjort, at der kunne formand, tidligere statsminister Erik
skaffes penge til et køb – og derpå Eriksen, omkring 1970 fik formidlet
gik Foreningen NORDENs ledelse et statslån på gunstige betingelser,
med til den store plan. Man enedes og væsentlige forbedringsarbejder
om, at aktieselskabet skulle stå som derfor kunne iværksættes, var det
køber – så foreningen ikke selv hang ikke nok. Da Hindsgavls avlsbygninpå risikoen – og en kreds af toppoli- ger desuden blev lagt øde ved en
tikere med J.C.
storbrand i 1977, så
Christensen og Bog om Hindsgavl Slot
det unægtelig noget
Th. Stauning i Arkivchef Jørgen Thomsen er trist ud.
spidsen anbe- blandt forfatterne til en bog om
falede planen.
Hindsgavl Slot, udgivet af Realda- Der måtte nye boller
nia Byg, hvor arkivar Johnny Wøl- på suppen, og de kom
Pengene
lekær, journalist Jakob Aahauge fra 1979, da Kreditstrømmede
og udgiveren er de øvrige bidrag- foreningen Danmark i
ind, og i marts ydere – sammen med en række realiteten købte Hinds1924 fik aktie- fremragende fotos fra før og nu. gavl af aktieselskabet.
selskabet skøde Bogen er på 96 sider og udgivet Foreningens direktør,
på ejendom- i august 2011.
den konservative Erik
men. Da Helge
Haunstrup ClemmenBruhn knap 10
sen, havde i nogle
år senere gjorde status, var han ikke år siddet i Foreningen NORDEN´s
blind for, at der stadig skulle reno- hovedbestyrelse, og det var forveringer til på slottet, men han var mentlig først og fremmest ham, der
samtidig glad for og stolt over, hvad bar beslutningen igennem. Senere
man allerede havde nået.
er aktieselskabet formelt nedlagt, og
gennem fusionerne i realkreditsekI de følgende årtier var Hindsgavl toren er Hindsgavl nu ejet af Fonden
typisk belagt i tiden fra maj til sep- Realdanias ejendomsselskab.
tember. I begyndelsen var der primært aktiviteter for Foreningen Overgangen
til
NORDEN, men snart indså man, at andre ejere åbneandre organisationer havde lignen- de nye muligheder
de behov. De kunne så leje sig ind på stedet - senest
og bidrage til de altid igangværende ved købet af avlsrenoveringsprojekter.
gårdens bygninger fra Middelfart
Under og lige efter 2. verdenskrig var Kommune i 2002
Hindsgavl ramme om indkvartering og den efterføl-
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gende totale renovering også af
avlsgårdskomplekset. Man har netop markeret fuldendelsen af denne
renovering og må glæde sig over, at
slotskomplekset i dag ligger som en
perle i en lidt afsondret verden og
med en ejer, som magter den vedligeholdelse, der følger med intensiv
brug af en perle af denne karat. n

I mellemkrigstiden begyndte årlige
sundhedsstævner at blive arrangeret
på Hindsgavl. Ildsjælen bag dette var
kaptajn J.P. Jespersen, der også stod
for morgengymnastikken i Danmarks
Radio - og kursernes popularitet har
holdt sig længe efter kaptajnens død.
Her er nogle deltagere i gang med
stavgymnastik i slotsparken for en snes
år siden (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv).
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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 dets
Foto: Johannes
Jansson, NR-Info

næstformand. Selv om han nu er en travl og munter
pensionist, vil han bestræbe sig på at levere en klumme
sprogligheder til hvert nummer af NORDEN Nu.

Om norsk og norsk
’Der stod Trold-Gubben fra Dovre, med Krone af hærdede
Iistappe og polerede Grankogler, iøvrigt havde han Bjørnepels og Kane-Støvler ; Sønnerne derimod gik barhalset
og uden Seler, for de vare Kraftmænd.
»Er det en Høi?« spurgte den mindste af Drengene og
pegede paa Elverhøi. »Det kalde vi oppe i Norge et Hul !«
»Gutter!« sagde den Gamle. »Hul gaaer indad, Høi gaaer
opad! har I ikke Øine i Hovedet!«
Det eneste der undrede dem hernede, sagde de, var at de
saaledes uden videre kunde forstaae Sproget!’
Dette citat fra H.C. Andersens fornøjelige eventyr Elverhøi er i mine øjne den mest præcise karakteristik af det
dansk-norske forhold. Norsk er jo som bekendt det af de
skandinaviske sprog som er dansk nærmest.
Men norsk er ikke bare norsk. Der er norsk, og der er
norsk, det vil sige nynorsk og bokmål. Vi ved godt i Danmark at vi stadig har stor afstand mellem dialekterne,
men vi har da kun et skriftsprog og også kun et standardtalesprog. I Norge har man lige så stor spredning som
vi i talesproget, mindst, men man har altså to officielle
skriftsprog og faktisk også to standardtalesprog. Derfor
overskriften på denne udgave af sprogligheder.
Baggrunden for dette med to officielle skriftsprog er
naturligvis Norges historie. I middelalderen havde dansk
og svensk gradvis udviklet sig væk fra det fællesnordiske,
mens norsk bevarede det fællesnordiske præg frem til
1300-tallet. Men fra 1380 til 1814 var Norge i union med
Danmark, og fra 1814 til 1905 i union med Sverige. Den
herskende klasse, embedsmænd og præster, var danske
eller uddannet i Danmark. Derfor var dansk skriftsprog
det skriftsprog der efterhånden blev anvendt også i Norge. Efter reformationen var kirkesproget også dansk.
Med romantikken voksede de nationale strømninger sig
stærke i Europa, ikke mindst i Finland, Færøerne, Island
og Norge. Det var helt logisk at man i Norge fra omkring
1830 begyndte at diskutere hvordan man skulle skabe
et norsk sprog. I den debat var der to linjer: Den ene
ville fornorske ved at optage elementer fra talesproget i
det danske skriftsprog; den anden ville skabe et helt nyt
skriftsprog med udgangspunkt i en ’god’, dvs. konservativ
norsk dialekt.

Endnu i 1850 var der ikke noget norsk skriftsprog. 50 år
senere var der to! Ivar Aasen er det store navn i udviklingen af landsmålet, senere nynorsk, på basis af omfattende indsamling af dialekter. Indsatsen var så dygtigt
gennemført også politisk at Stortinget i 1885 åbnede
vejen for landsmålet som sidestillet officielt sprog. Fra
1892 kunne ’skolestyrene’ afgøre om oplæringsmålet i
de enkelte skolekredse skulle være landsmålet eller ’det
almindelige Bogsprog’, og med retskrivningsreformen
af 1907 havde Norge definitivt to officielle skriftsprog. I
1929 skiftede de to målformer, som nordmændene selv
kalder dem, navn til bokmål og nynorsk. Og på basis af det
nynorske skriftsprog har der udviklet sig et delvis standardiseret nynorsk talesprog. I dag er bokmål de store byers
sprog, mens nynorsk er hentet fra dialekter som tales i
bygderne og de små fiskerlejer.
Lige siden midten af 1800-tallet har diskussionen om
sprogformerne været godt politisk stof i Norge, for ikke
at sige at det i perioder har hørt hjemme i den eksplosive
afdeling. I sprogstriden samles kulturforskelle, sociale
forskelle og geografiske forskelle, og sprogstriden indgik
såmænd også i den hidsige debat i sin tid om medlemskab af EF eller ej. Men sprogstriden har også ført til en
langt større sproglig tolerance i dag, for folk bevarer i stor
udstrækning talesproget/dialekten derfra hvor de kommer, og det er alment anerkendt. Forholdet er klart anderledes i Danmark; her har København og københavnsk
været langt mere dominerende over for dialekterne end
Oslo og oslomålet har været det i Norge. Det har nogle i
Norge svært ved at forstå. Prof. Geirr Wiggen anklagede
engang for en snes år siden ved et nordisk sprogmøde os
danske for at lade København være sprogligt imperialistisk over for resten af landet.
Ofte er jeg lidt misundelig på nordmændene: De har
været meget mere konsekvente i retning af at tilpasse
stavning, så der er større nærhed mellem lydbillede og
skriftbillede (stasjon, byro, bensin), og sprogstriden har
ført til en langt stærkere opmærksomhed over for deres
modersmål. Det kunne jeg godt ønske mig i Danmark.
Nordmændene ved at de skal tale klart og tydeligt når de
vil nå ud til flere. Bare tænk på hvor flot og letforståeligt
statsminister Stoltenberg, de øvrige politikere og kirkefolkene talte da vi alle sad klæbede til fjernsynet efter den
ufattelige massakre på Utøya 22. juli.
n

Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
inspireret af norske erfaringer
-Vi er meget positive overfor et nordisk samarbejde også
på vores område, fortæller formanden for Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, fhv. politimester Jens Olufsen, Ringkøbing, der også er formand for
den 100 år gamle Ringkøbing Museumsforening.

sammenslutning har således over
600 venneforeninger som medlemmer, fortæller Jens Olufsen.

-Det er jo typisk også for dette nordiske samarbejde på
museumsområdet, at det har rod i det folkelige, hvor
mange museums-støtteforeninger andre steder i verden, mere har præg af velhavende mæcener, der støtter
museerne økonomisk. Endvidere har vi det særkende,
at mange museumsforeninger selv har startet det lokale
museum og fortsat er ansvarlig for driften heraf. Desuden
har vi jo mange venneforeninger, der støtter museerne
på forskellig vis og måske har en plads i museets bestyrelse.

Det nordiske samarbejde fungerer
også fint mellem museeernes egne
sammenslutninger, fortæller direktøren for Organisationen Danske
Museer, ODM, Nils M. Jensen.

-Starten af sammenslutningen blev således inspireret af
et møde i Oslo i den norske forening af museumsvenner, der er ældre end den danske. Den daværende norske
formand deltog så senere i vores årsmøde, jeg har selv
deltaget to gange i den norske - og 1 gang i den svenske
sammenslutnings årsmøde, så vi har i høj grad en nær
kontakt og en gensidig erfaringsudveksling på nordisk
plan. Jeg ser gerne at dette samarbejde også kommer til
at omfatte museumsforeninger i Finland og Island samt
de baltiske lande. Den svenske sammenslutning har tidligere udarbejdet en rapport om denne virksomhed i de
baltiske lande, men det er en vanskelig opgave, da mange
museer dér fortsat er statsdrevne uden venneforeninger,
som vi kender det.
-Vi har i flere år drøftet et forslag om afholdelse af en
fælles nordisk konference for vore foreninger, f.eks. på
Schæffergården i Nordsjælland, og dét forslag arbejdes
der fortsat med - forhåbentligt med mulighed for økonomisk støtte fra nordiske institutioner som f.eks. Nordisk
Kulturfond.
-De nordiske sammenslutninger arbejder også sammen i
relation til vores verdensorganisation, WFFM, senest ved
et repræsentantskabsmøde i København i sommer med
vores organisation som vært, som fandt sted på Nationalmuseet.
-Faktisk er den nordiske model for museums - og venneforeninger inspireret af England, der har mange årtiers
erfaringer med museumsvenne - foreninger. Den britiske

Også på
museumsniveau

Nils M. Jensen

-Vi har meget med hinanden at
gøre de nordiske sammenslutninger imellem. Jeg har i år deltaget
i den norske sammenslutnings årsmøde, og der blev samtidig afholdt
et fælles nordisk seminar i Oslo om
bl.a. fag - professionelt bestyrelsesarbejde. Her deltog i alt 30 og heriblandt hele ODM´s bestyrelse.
-Den svenske sammenslutning af
museer har faktisk lært af vores
model i ODM, hvor næsten alle
danske museer er tilsluttet, og
etableret sig med samme struktur,
fortæller Nils M. Jensen.
n

Jens Olufsen

FAKTA OM SAMMENSLUTNINGEN AF
MUSEUMSFORENINGER I DANMARK

Et initiativ fra museumsforeninger i Sydvest - Jylland i 2002-2003 førte til et stiftende møde for
Sammenslutningen, på Strandingsmuseet i Thorsminde med ca. 25 deltagere fra starten, og hvor
Jens Olufsen valgtes til formand. Sammenslutningen er en landsdækkende organisation af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske
museer med videre i Danmark. Formålet er at :
• styrke og udvikle det folkelige engagement til
gavn for museerne
• synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag
de danske museer
• sikre museumsforeningerne indflydelse på
den aktuelle og fremtidige kulturpolitik
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At have rod i det folkelige er typisk
for nordisk museums – samarbejde

FAKTA OM SAMMENSLUTNINGEN AF MUSEUMSFORENINGER I DANMARK - (fortsat)

• sikre et inspirerende samarbejde mellem
museumsforeningerne i ind- og udland.
Som medlemmer kan optages museumsforeninger og venneforeninger. Medlemsforeninger fra
andre end kulturhistoriske museer kan optages
efter bestyrelsens beslutning. Sammenslutningen er samarbejdende medlem af Foreningen
NORDEN.
Sammenslutningen tæller nu ca. 70 medlemsforeninger over hele landet, med tilsammen ca.
35.000 enkeltmedlemmer. Foreningen udsender løbende orientering gennem medlemsbreve
og via hjemmesiden: www.sammus.dk I forbindelse med organisationens årsmøde afholdes et
aktuelt informationsmøde samt en årlig temadag

- ved begge lejligheder med rundvisning på det
pågældende museum, senest ved en temadag
den 30. september på Sønderborg Slot om foreningernes egen virksomhed fremover.
Sammenslutningen virker også med uddannelse
af bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med
ODM og har i det hele taget et tæt samarbejde
med denne organisation og med KUAS (Kulturarvsstyrelsen) om museernes udvikling nu og
fremover. Dette kom således til udtryk ved de
mange drøftelser mellem de forskellige parter
inden for museumsverdenen om Kulturministeriets museumsudredning, der peger på en række
mulige udviklingstrin for de danske museer fremover, og hvor Sammenslutningen har kæmpet for
at fastholde det folkelige element heri.
n

Forslag om nordisk forum for museumsvenner
Den norske sammenslutning af museums – og venneforeninger, FNM, foretrækker det nordiske samarbejde frem
for det europæiske - og internationalt samarbejde gennem verdensorganisationen, WFFM.
-Også for vores område er det nordiske samarbejde helt
naturligt og mest givende, siger FNM- formanden, Lauritz
Dorenfeldt, som desuden er formand for Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo- og som med danske
aner taler flydende dansk, i en samtale med NORDEN
Nu.
-Jeg vil således foreslå et fælles nordisk forum for vores
museums - og venneforeninger, hvor bestyrelserne for
sammenslutningerne i Danmark, Norge og Sverige (også
også gerne Finland) kan mødes til et årligt fællesmøde på
skift mellem landene.

Også en anbefaling
Blandt deltagerne i årsmødet var generalsekretæren for
Norges Museumsforbund, Tron Wigeland Nilsen, der kan
anbefale et sådant nordisk samarbejde på museumsområdet –også på ledelsesniveau.
-Vi har netop holdt et fælles nordisk ledelsesmøde i Oslo
(med Organisationen Danske Museer som aktiv medspiller), og vi vil gerne søge afholdt et større nordisk museumsmøde om nogle år i lighed med et sådant stort møde
i Malmø i 2004. Jo, vi er varme tilhængere af det nordiske
samarbejde, understreger generalsekretæren.
n

-Der er jo masser af ligheder mellem både museernes og
vore foreningers virksomhed og udvikling, som det kan
være nyttigt at drøfte på nordisk plan.
-Jeg kan også fuldt tilslutte mig den danske sammenslutnings forslag om en fælles nordisk konference for en
bredere kreds af interesserede museumsvenner, f.eks.
på Schæffergården i Nordsjælland, siger Lauritz Dorenfeldt.
Den norske sammenslutning har 48 medlemsforeninger
med 26.000 enkeltmedlemmer og holdt årsmøde den 3.
September i Gjøvik nord for Oslo, hvor også den danske
sammenslutning var repræsenteret.
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Fra årsmødet i Gøtvig ses her fra venstre Lauritz Dorenfeldt og Tron Wigeland Nilsen.

Norsk beklagelse over manglende venskabsbysamarbejde med politikerne

-Jeg er ked af, at det politiske - og Foreningen NORDEN
-samarbejdet bliver skilt for meget ad, som det nu er
sket i den nordiske venskabsbyring, som Rudersdal og
vores kommune er en del af, siger den lokale Foreningen
NORDEN -formand i den norske venskabsby Asker, IngerMarit Øymo, til NORDEN Nu.
-Vi må nu leve med en byrådsbeslutning om, at disse
aktiviteter skal køre hver for sig, så vi oplever som ved
venskabsbystævnet i Rudersdal i fjor, at de kommunale
repræsentanter fra de nordiske venskabsbyer holder
møde ugen efter NORDEN -afdelingernes fællesarrangement. Noget lignende kan vel forventes næste år,
når repræsentanter for NORDEN -afdelingerne i vores
venskabsbyring mødes i den islandske venskabsby, Gardabær, hvor datoen for et lignende møde på kommunalt
plan endnu ikke er aftalt, fortæller Inger-Marit Øymo,
der som tidligere konservativt byrådsmedlem også har
et indgående kendskab til byrådsarbejdet.
-Jeg ser således gerne en fælles dag ved sådanne venskabsbymøder, hvor politikere og NORDEN - repræsentanter kan mødes på nordisk plan. Det kan ikke være
et økonomisk problem, men det kræver vilje til samarbejde.

Inger-Marit Øymo foran byens tidligere rådhus.

Mere end en selskabsklub
-Vi skal i det hele taget vise, at vi er mere end en selskabsklub og være parate til at engagere os i samfundsmæssige problemer herunder bevarelse af de demokratiske
værdier. De nordiske lande er vores broderfolk. Vi har
fælles aner, fælles historie og kultur - derfor har vi en ens

Lokal afsmitning
Denne adskillelse af Norden- samarbejdet har også fået
betydning for det lokale arbejde, hvor NORDEN -afdelingen har mistet et årligt kommunalt tilskud på 10.000 kr. (i
lighed med andre kulturelle foreninger), men der er dog
stadig mulighed for støtte til enkeltprojekter.
-Således gav kommunen i år tilskud til 2 lokale unges deltagelse i Den nordiske Lejrskole i Hillerød, og det samme
gjorde vi i NORDEN -afdelingen. I alt havde vi syv unge
fra kommunen med på lejrskolen, og de var meget begejstrede over opholdet og vil gerne af sted igen næste år !,
fortæller lokalafdelings - formanden.
-Netop denne indsats er en del af lokalafdelingens kampagne overfor alle skoler i kommunen, hvor vi har givet
skolerne gratis kontingent i et år for at fremme dette
samarbejde, fortæller Inger-Mair Øymo, der som tidligere rektor for en lokal skole med 800 elever, har en nær
kontaktflade til de lokale skoleledelser.

Lokalafdelings-formanden ved siden af statuen ”Don´t be a
stranger” af Irene Nordli, foran Askers nye kulturhus.
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Det kræver vilje til samarbejde

Tema: Venskabsbyer i Norden

opfattelse af mange sager. Det som skiller os er bagateller
i forhold til vores fælles arvegods - en værdifuld rigdom
som mange andre nationer misunder os i en globaliseret
verden.
-Med et lokalt medlemstal på 130 må vi samarbejde med
naboafdelinger og NORDEN - distriktet om forskellige
arrangementer. Af kommende medlemsmøder kan næv-

nes et debatmøde om globaliseringen og Nordens rolle
heri. Vi arrangerer en studietur til Bohus Len i Sverige
og får forfatterbesøg i samarbejde med biblioteket i den
nordiske uge i november med bl.a. Skumringstids -arrangementer. Det årlige julemøde sætter i år fokus på Island
og dette lands juletraditioner, og yderligere arrangementer planlægges i samarbejde med NORDEN -afdelingen i
vore islandske venskabsby, fortæller Inger-Marit Øymo.

n

Fortsat samarbejde om projekter
Borgmester i norsk venskabsby om det nordiske samarbejde
-Vi har gennem årene haft et positivt samarbejde med
NORDEN -afdelingen om venskabsbysamarbejdet og
støttet lokalafdelingen med et årligt tilskud, fortæller
Asker kommunes borgmester, Lene Conradi (Høyre) i et
interview på hendes kontor på det moderne rådhus med
en smuk udsigt over byen og naturen.

selvstændige arrangementer for kommunerne og NORDEN -afdelingerne ved fremtidige venskabsbystævner,
men gerne med et fælles møde mellem de kommunale
- og NORDEN - repræsentanterne.

-Men for 3 år siden blev dette link til en enkelt forening
debatteret i byrådet - foranlediget af debatten herom i

-I det fremtidige samarbejde med andre nordiske venskabsbyer vil vi lægge stor vægt på børne- og ungdomsprojekter som om f.eks. kulturskolerne, som findes bl.a. i
Rudersdal og i vores kommune, og hvor der allerede har

Et kik ud over en del af Asker-centret ”Trekanten” med
butikker, kulturcenter og kontorer.

Asker Kulturskole har til huse i en traditionel norsk gårdbebyggelse tæt på centrum.

andre kommuner i vores nordiske venskabsbyring - og
det blev vedtaget alene at støtte- og samarbejde med
NORDEN -afdelingen i en mere projektorienteret form.
Vi forstår problematikken i vores venskabsbyer i forbindelse med kommunesammenlægninger, men er ikke selv
i en sådan situation og derfor har vi ikke ”det danske problem” med afhængighed af de tidligere kommuners nordiske samarbejdsformer.

været udvekslinger i gang. Vores folkeskoler og gymnasier skal også lære at tænke mere i nordisk samarbejde.
-Der er desuden sket udveksling af leder-erfaringer på
kommunalt hold, hvor vi har haft kommunale ledere på
studiebesøg bl.a. til Rudersdal for at studere lederudvikling dér. Vi har et samarbejde med mange andre nordiske
kommuner om bl.a. byudvikling og miljø. Vi har således
behov for flere boliger, og byrådets formandskab har
besøgt Rudersdal for netop at studere bolig - og byudvikling, fortæller Askers borgmester.
n

-En informationsudveksling også med NORDEN -afdelingerne vil fortsat være nyttig på nordisk plan. Der bør være
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Ikke færre end 27 kunstnere fra de tre nordiske venskabsbyer Stavanger i Norge, Eskildstuna i Sverige og Esbjerg
deltog i september i en fælles udstilling ”Silent Noise” på
UC Syddanmark i Esbjerg. Kunstudstillingen viste hvordan
de nordiske venskabsbyer altid har - og stadig samarbejder om handel, industri, kunst og kultur.
Industriens udvikling præger havnene og de tre byers
udvikling og udstillingen viste for det moderne men-

neske, hvordan det hele begyndte. Af de 27 deltagende
kunstnere var de 15 fra Esbjerg-området.
Det gode samarbejde venskabsbyerne imellem har også
givet sig udslag i, at kunstnere fra bl.a. Eskildstuna og
Esbjerg i 2009 og 2010 har udstillet kunstværker på de
store kalkkar i Kalklinbanan i Sverige samt som deltagere
i verdens længste mobile kunstudstilling.
n

Nordvision får fire år mere i København
Af Jan Dohrmann
Det nordiske tv-samarbejde, Nordvision, får også hovedkontor i København de kommende fire år. Generaldirektørerne og tv- /mediedirektørerne fra Island, Norge,
Sverige, Finland og Danmark har besluttet, at sekretariatet skal ligge i DR Byen frem til midten af 2015, og
at Henrik Hartmann fortsætter som generalsekretær for
Nordvision. I forvejen har sekretariatet haft til huse hos
DR siden 2006.
Nordvision arbejder for at styrke public service i Norden
ved at producere programmer i fællesskab, udveksle
programmer og dele viden. Samarbejdet har eksisteret
siden 1959, og lige nu generer det årligt omkring 4000
tv-programmer til tv-stationerne DR, NRK i Norge, RUV i
Island, SVT og UR i Sverige, YLE i Finland, KNR i Grønland
og KVF på Færøerne.
"Der har aldrig tidligere været en større udveksling og
samproduktion af programmer i Norden, end der er nu,
og det er der flere forklaringer på," siger generalsekretær
Henrik Hartmann, der uddyber:
"I alle lande har public service-stationerne åbnet nichekanaler, som DR for eksempel har gjort det med DR K,
DR Ramasjang og DR HD. Der er også sket det, at tv-stationerne i Norden i stigende grad koncentrerer sig om
primetime, og så efterspørger man blandt andet nordisk
public service-stof til nogle af de øvrige tidspunkter på
dagen."
Gode eksempler på nordiske programmer, der bliver
brugt på nogle af nichekanalerne er for eksempel kulturprogrammet 'Kobra' fra Sverige og modeprogrammet
'Fashion' på DR K.

Skabe nye formater
Hvor Nordvision - samarbejdet tidligere i høj grad handlede om at udveksle programmer gratis, forventer Henrik

Mikael Skog, Henrik Hartmann og Mikael Horvath udgør
den faste stab i Nordvisions sekretariat i DR Byen, og her
bliver det liggende frem til 2015 (DR foto)

Hartmann, at noget af hovedfokus i de kommende fire
år vil være på samarbejde, så programmerne kan gøres
billigere.
"Et af områderne, som Nordvision kan dyrke mere i
den kommende tid, er at investere i eller udvikle public
service-tv-formater sammen. Det er dyrt og ressourcekrævende at gøre det alene, og i mange tilfælde vil formaterne kunne bruges i flere af de nordiske lande. Lige
nu arbejder Nordvision med det første fællesnordiske
faktaprogram, der har titlen 'Teenageboss'. Her får unge,
der har sat sig i gæld, ansvaret for familiens økonomi, og
tanken er så, at seerne kan følge, hvordan det går og lære
af det," forklarer Henrik Hartmann.
Formaterne bliver så versioneret til de enkelte lande, og
bagefter kan Nordvisions medlemmer sælge det til resten
af verden, hvis nogen vil købe det. På børneområdet er
det for eksempel tidligere sket med quizzen 'Amigo', og
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27 nordiske kunstnere i Esbjerg

lige nu viser DR programmerne 'Kom og leg', hvor alle
nordiske tv-stationer har lavet små tv-programmer om
børnelege fra deres lande. Lege-programmerne er også
et Nordvision -projekt.
"En af de andre ambitioner, vi har med Nordvision i de
kommende år, er, at skabe et digitalt knudepunkt mellem
de nordiske tv-stationer, som vi kalder 'Nordisk Research
Arkiv'. Hvis en medarbejder hos SVT i Sverige for eksempel er i gang med at lave et program om demens, Svalbard
eller Berlin i 1930'erne, kan det være en fordel at vide,
hvad de andre nordiske tv-stationer har i gemmerne om
emnet, og måske kan det endda berige deres program
også. Det vil vi arbejde videre med at lave, og medarbejdere i arkiverne i DR og hos NRK i Norge er allerede
oplært i hinandens arkiver," forklarer Henrik Hartmann.

35 procent mere udveksling
Egenproducerede programmer bliver i udgangspunktet
udvekslet gratis mellem de nordiske landes tv-stationer,
og det seneste år er der blevet udvekslet hele 35 procent
flere udsendelser end året før.
"Udover at sendetiden bliver øget i de fleste af landene,
er den væsentlige forklaring her, at stort set alt i samarbejdet nu er blevet digitaliseret. Hvor de fysiske bånd
med programmer tidligere blev sendt med post fra land
til land, kan vi nu overføre udsendelserne via nettet. Det
har gjort arbejdet væsentligt nemmere, og også betydet,
at de enkelte lande viser mere fra deres nordiske naboer.
Nu mangler vi bare at lave en løsning, så programmer i
HD også kan overføres på den måde," forklarer Henrik
Hartmann.
Der er dog også områder, hvor Nordvisions -samarbejdet
knapt er gået så stærkt, som generalsekretæren havde
forventet.
"Jeg havde troet, at de nordiske lande kunne dele mere
indhold og flere applikationer inden for web og nye medier, end tilfældet er, og det er der nok flere forklaringer
på. Budgetterne til web er ikke lige store hos de nordiske
public service-stationer, ligesom der er forskellige strategier og forskellige måder at prioritere stoffet på. Nogle
satser mest på nyheder, mens andre mere er til temasider," siger Henrik Hartmann.
De seneste år er det dog blevet til et Nordisk Forfatteratlas og et nordisk sprogsite, og udviklingsarbejdet fortsætter - også på den front. Nordvision -sekretariatet i
DR Byen tæller tre medarbejdere og en freelanceansat
projektleder. 
n
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Kan I lave kultur med
børn og unge i Norden?
Så kan I søge om tre millioner danske
kroner til et brag af en kulturfestival!
Nordisk Kulturfond vil støtte projektmagere, der brænder
for at skabe et stort arrangement for og med børn og
unge. Fonden har derfor øremærket et engangsbeløb på
tre millioner danske kroner til ”Årets Nordiske Kulturfestival for Børn og Unge 2013-2014”.
Med et brag af et stort arrangement - eller flere små - vil
Fonden vække børn og unges interesse for kultur i Norden i en stadig mere globaliseret verden.
Kultur for børn og unge er et særligt fokusområde for
Nordisk Kulturfond. Med sine årlige bevillinger bidrager
Fonden til, at unge allerede i en tidlig alder får mulighed
for at samarbejde omkring kunst- og kultur over de nordiske grænser.
Børn og unge kan gensidigt inspirere hinanden på tværs
af de nordiske grænser og skabe en identitet og samhørighed, som de har glæde af resten af livet. Derfor har
Fonden valgt at give ekstraordinært tilskud til
Årets Nordiske Kulturfestival for Børn og Unge 20132014.
Et udvalgt festivalprojekt tildeles op til tre millioner danske kroner, og det er afgørende for vinderprojektet:
•	At børn og unge fra hele Norden - Finland, Sverige,
Norge, Island, Danmark og Åland, Færøerne og
Grønland - deltager aktivt.
•	At festivalen planlægges og gennemføres sammen
med samarbejdspartnere fra minimum tre nordiske
lande.
Ansøgningsfristen er den 15. februar 2012.
Ansøgningsblanketten blev lanceres den 14. oktober i
forbindelse med et informationsmøde. Formularen bliver
tilgængelig på Fondens hjemmeside i perioden 1. december 2011 til og med den 15. februar 2012.
OBS! Fonden modtager kun web-ansøgninger.

n

Klassikerne og nutiden under nordisk belysning
Der var høj og munter stemning, da et halvt hundrede
repræsentanter for litterære selskaber i Norden og en del
NORDEN - medlemmer mødtes til en konference på Hotel
Comwell Borupgård i Snekkersten, den 19. -21. august for
at diskutere og belyse emnet ”Klassikerne og nutiden”.
Begge dele var rigt repræsenteret i de hyggelige lokaler
på hotellet - dels i form af udstilling af bøger skrevet af
- eller om nogle af de nordiske litterære klassikere dels
i form af foldere og andre oplysende materialer om de
forskellige litterære selskaber, hvoraf der alene i Danmark
findes 54.
Men naturligvis bød mødet mellem de nordiske litterater
først og fremmest på indlæg, debat og samtaler om deres
fælles interesse : Litteraturen.

-Somme tider siges det at litteraturen løfter, at skønne,
indholdsrige ord kan få én til at svæve. Vigtigere er det
måske at det får os til at finde fodfæste. Folk der skriver, er folk der læser. Det er emnet for denne den anden
nordiske konference for aktive i litterære selskaber og
ved litterære institutioner, for forfattere, for forskere, for
læsere og bogelskere.
-Velkommen til digtningens verden, velkommen til
Borupgård her i Snekkersten, hvor Henrik Pontoppidan
for 100 år siden sad og skrev en roman der lever, De Dødes
Rige, her få kilometer øst for slotsruinen i Gurre, der mere
end noget andet er en plet der har fået stemmer, mange
stemmer, Ingemanns, H.C. Andersens, Heibergs, Chr.
Winthers, J.P. Jacobsens, ja Frank Jægers, ved indsejlingen til sundet der forbinder vore lande.
Søren Sørensen takkede samtidig Nordisk Kulturfond,
Statens Kunstråd, Ingwersenske Fond, Borgmester Peder
Christensens Fond for Nordisk Samarbejde og Blicher Selskabet for at gøre konferencen mulig, og han sluttede :
-Der er en utrolig mængde af litterære udsagn, i digte,
noveller, romaner og essays om glæden ved at læse, om
trangen til at læse, mange vil dukke op i løbet af de timer
vi her tilbringer sammen. Selv holder jeg meget af Bertolt
Brechts digt : De gode glæder sig over din ynde, de onde
frygter dine kløer. Den slags ville jeg gerne høre om mine
digte.

Klassikerne bliver svigtet
Søren Sørensen bød velkommen til digtningens verden.

Blandt indlederne ved konferencen var professor Torben
Brostrøm, Det Danske Akademi, der konstaterede at der
er tale om en tillidskløft i kulturlivet, når man oplever

Konferencen var arrangeret af Samrådet for de Litterære
Selskaber i Danmark, i samarbejde med Foreningen NORDEN (repræsenteret ved styrelsesmedlem Henrik Hagemann) og Det Danske Samråd formand, forfatteren Søren
Sørensen, der selv er formand for Selskabet Bellman i
Danmark, bød i lyriske vendinger velkommen til konferencen og til Nordsjælland med bl.a. følgende hilsen :
-Vi har lært at se vore omgivelser, vore stæder og byer, af
digterne. Den danske senromantiker Chr. Richardt skrev
100 år efter Bellman at vi skulle : Se på Danmarks kort, se
så vi det aldrig glemmer, til hver plet har fået stemmer,og
han vidste som vi ved, og som vi nu skal bruge et par dage
til at dokumentere og drøfte, at det er digterne der har
givet alle disse pletter stemmer, ja, har lært os at se.

Torben Brostrøm – hvad er modernismen uden tradition ?
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Da litteraterne indtog Snekkersten

næppe fortrænge den trykte bog - selvom bogsalget er
faldende, og mange værker bagefter ”dør” på hollandske
udsalg !
Professoren ironiserede over sprogbruget i de forskellige
boganmeldelser med et ofte stærkt overdrevet sprogbrug, glædede sig over at nogle klassikere kommer i nye
udgaver og oversættelser og spurgte : Hvad var modernismen uden tradition ?
-Bøger vil stadig eksistere, men jeg er ikke vild med bogkanon - systemet. Det er en rørpost eller et hørerør fra
gammel tid !, sluttede Torben Brostrøm.
Lektor Sune Berthelsen, Holberg Samfundet -– mødeleder
på konferencens 1.del

folks læsevaner. Således bliver klassikerne svigtet og i stedet samler interessen sig om krimier – omend nordiske.
-Johannes V. Jensens ”Kongens fald” er kåret som århundredets klassiker, og der er nok tale om lidt dannelsestyrani, fordi det er mest de dannede, der har stemt, sagde
professoren, der spurgte :
-Hvad er en klassiker ? Det er et værk, som kan holde
gennem årene og stadig vinde ny betydning, som her i
området de mange Hamlet-forestillinger på Kronborg har
vist.
-Mange kender kun klassikerne fra film-versionerne frem
for fra litteraturen, og her er der tale om forenklinger
– i værste fald- forsimplinger i forhold til bogens tekst,
sagde Torben Brostrøm, der understregede at de store
klassikere levede før de blev litteratur og blev videreført
fra mund til mund – og øre. Også i vor tid mindes vi bl.a.
oplæsninger af digteren Inger Christensen frem for egen
læsning heraf.
-Den seneste udvikling med e-bøger, hvor der kan være
tale om en elektronisk studiebog med mange indslag, kan

Nordiske udsagn
Et gennemgående træk ved konferencen var at de forskellige temaer blev belyst med indlæg af litterater fra
flere nordiske lande. Således blev en præsentation af
Nordsjælland i europæisk og nordisk litteratur ved lektor Niels Kofoed, Ingemann Selskabet, fulgt op af professor Louise Vinge, Lund, der fortalte om et andet litterært
landskab nemlig Värmland.
Der var også en dramatisk aften om Holbergs ”Niels Klims
Rejse” ved oversætteren Peter Zeeberg og fortolkeren,
skuespiller Chr. Steffensen, og efter næste dags indlæg
og drøftelser en lyrisk-musikalsk aften v/ sangbogsredaktørerne Poul E. Frederiksen og Søren Sørensen, begge
kendt for lignende arrangementer i Foreningen NORDEN.
Øvrige danske indledere var digteren Søren Ulrik Thomsen, lektor Erik Svendsen, RUC, operasanger Erik Harbo,
Blicher Selskabet, lektor Anne Kirstine Frandsen og lektor
Johan Rosdahl.
Den nordiske konference sluttede med en paneldebat om
klassikere i nordisk sammenhæng og en afslutningsdebat
med indlæg af bl.a. landsformand Arne Nielsen, foreningen NORDEN- efter en inspirerende litterær søndagsprædiken af forfatteren Klaus Rifbjerg, Det Danske Akademi.
Der blev lyttet opmærksomt blandt konference-deltagerne

De valgte litteraturen på valgdagen
Til nordisk litteraturfestival i Sønderborg
Blandt de mange arrangementer under den nordiske litteraturfestival 2011 i september, var et sådant litteraturtræf på Sønderborg bibliotek om aftenen på valgdagen
den 15. september.

Håkan Nesser, som er en af vort tids mest læste nordiske
forfattere, var op i 30-erne inden han startede sin omfattende produktion, der foreløbig omfatter 24 romaner,
hvoraf de fleste er oversat til dansk, og flere er på vej.

Det betød dog ikke mindre interesse eller tilslutning fra
de mange tilhørere, hvoraf flere netop havde afgivet
deres stemme andet steds i bygningen, da biblioteket
også er et af kommunens valgsteder.

Han fortalte med megen humor om sine krimiserier med
henholdsvis kriminalkommissær Van Vetereen og Gunnar Barbarotti som hovedpersoner.

Aftenens mødeleder, Hanne M. Sørensen, til daglig
leder af bibliotekets voksenafdeling, kunne derfor i sin
velkomst glæde sig over den relativt gode tilslutning til
arrangementet.
Aftenens to gæsteforfafttere var den norske Beate Grimsrud og den svenske Håkan Nesser, begge kendte- og
anerkendte også af danske læsere, som det fremgik af
dialogen med tilhørerne i aftenens løb.

Om ”En dåre fri” og krimier
Beate Grimsrud, født i Norge, men nu i mange år bosat i
Sverige, fortalte om sin barndom, hvor hun allerede som
5-årig besluttede at ville være forfatter og som 12-årig
fik optaget sit første indlæg. Hun var senest indstillet af
både Norge og Sverige til at modtage Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ”En dåre fri”, men hvor prisen
som omtalt i stedet gik til den islandske forfatter Gyrdir
Eliasson.

-Jeg synes ikke selv, at mange af mine bøger overhovedet er kriminalromaner, men at der indgår forbrydelser
i handlingen, kan ikke nægtes, sagde Håkan Nesser, der
nu er bosat i New York.

Stort program
Denne årlige grænseoverskridende litteraturfestival
med bl.a. det nordiske informationskontor i Flensborg
og Nordisk Kulturfond som initiativtagere, bød i år på
foredragsarrangementer med besøg af tyske og nordiske
forfattere, ikke færre end 14 steder i grænselandet, først
og fremmest på de lokale biblioteker. Der blev desuden
gennemført en skrivekonkurrence på Flensborg Bibliotek,
hvor der også blev gennemført en kunstudstilling samt
filmsforevisning.
n
Der blev lyttet
intenst fra
tilhørerpladserne.

Romanen handler om den psykisk syge pige Eli, der hele
tiden i sit indre hører stemmer og bliver præget heraf.
Forfatteren læste uddrag af bogen samt et langt og bevægende digt inspireret af attentat-anslagene i Norge i juli.
Beate Grimsrud fortalte om pigen Eli, der hørte stemmer…

Håkan Nesser- en uhøjtidelig og populær indleder.

Kan folkestyret bare overleve af sig selv ?
Foreningen NORDEN lægger op til debat ved regionale møder i Frivillighedsåret 2011

-Er folket blevet mindre interesseret i
deltagelsen i folkestyret ? Har vi været
for ”selvfede” og troet, at vores 200årige tradition bare overlever af sig
selv ? Er vi i lyset af de demokratiske
opstande i Mellemøsten ved at blive
overhalet indenom af andre ?
Det er nogle af de spørgsmål som
Foreningen NORDEN lægger op til
debat om ved regionale møder her
i efteråret med et afsluttende møde
i København i december. Initiativet
sker i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, FN-forbundet og
de kulturelle samråd i Danmark.
-Når vi i Foreningen NORDEN er aktivt
med i dette, er det selvfølgelig fordi
vi selv er en aktiv del af frivillighedsarbejdet og fordi vi anerkender, at
folkestyremodellen er en af de nordiske kerneværdier, siger generalsekretær Peter Jon Larsen.
-Emnet vil lægge op til debat om frivillighed 2011 med de muligheder
og trusler, der er for vores velkendte
(nordiske) folkestyremodel med
aktiv deltagelse af folket.
-Vi har en særlig folkestyre-tradition
i Danmark, der rækker videre end de
demokratiske spilleregler, som man
også følger andre steder i verden.

-I de nordiske lande er borgerne i
højere grad medlevende i folkestyret. Der er et helt andet aktivt engagement. Det giver folkestyret større
legitimitet. Samtidig lægger de nordiske lande større vægt på pluralismen og tolerancen.

Fremmedgørende
fremmedord
Peter Jon Larsen lægger stor vægt
på at bruge udtrykket folkestyre – i
stedet for demokrati.
-Demokrati er et fremmedord, og
det er et fremmedgørende begreb.
Bruger vi ordet demokrati, bliver
nemt indskrænket til nogle formelle
regler, vi skal leve op til på internationalt plan.
- Jeg synes, det er værd at fastholde
den særlige danske folkestyre-tradition, og det gør man bedre, når vi
også bruger et ord fra det danske
sprog.

Nordisk pluralisme

arrangere en studiekreds om mulighederne for Bornholms løsrivelse fra
nationen. Sådan skal det være.

Politik i bussen
Endelig peger Peter Jon Larsen på,
at den særlige folkelige forankring
svækkes :
-Folk er ikke så aktivt medlevende
mere. Det er ikke længere almindeligt at diskutere politik i bussen og på
arbejdspladsen, med venner og med
familien.
-Først nogle uger før et valg kommer
de politiske diskussioner i gang.
- Det betyder, at folk ikke udvikler
sig politisk mellem valgene, og politikerne bliver ikke konfronteret med
borgernes synspunkter. Det er vores
repræsentanter, og de skal vide, hvad
vi mener – også mellem valgene."

Folkeoplysningen
stabiliserer

-Tolerancen og den pluralistiske
indstilling synes jeg også er ved at
skride. Det så vi bl.a. i forbindelse
med Muhammed-krisen.Det er en
del af den nordiske tradition, at vi
er et åbne over for anderledes tænkende. Vi skal kritisere, men vi skal
ikke mobbe. Og der skal både være
plads til og lige
muligheder for
alle synspunkter,
også dem vi ikke
kan lide.

Selv om Peter Jon Larsen ser store
faremomenter for folkestyret, er
han bestemt ikke pessimistisk, og det
skyldes bl.a. folkeoplysningen:

-Pluralismen har
- indtil videre –
også præget folkeoplysningen.
Fx. synes jeg, at
det er dejligt at
leve i et land, hvor
man med offentligt tilskud kan

-Det er med til at stabilisere samfundet omkring de grundlæggende
værdier, og det væltes ikke omkuld
af flygtige trends i tiden," lover Peter
Jon Larsen, men understreger samtidig :

Foreningen NORDEN´s repræsentantskabsmøde
– en del af folkestyret

-Grundlæggende er jeg optimistisk,
fordi de nordiske værdier er utroligt
velfunderede i de nordiske lande. I
folkeoplysningen og foreningerne
i øvrigt lever de demokratiske værdier. Vi har 1.000'er af foreninger, der
hver især arbejder med deres niche
af demokrati.

-Forudsætningen er, at vi i folkeoplysningen påtager os ansvaret, og at

vi står sammen om det. Dels med at skabe de rum, hvor
meningsudvekslinger og ideudvikling kan foregå. Dels ved
at markere os som klare idépolitiske organisationer, der
har holdninger og forslag. Det nytter ikke noget, hvis foreningerne selv begynder at løbe efter modebølgerne.

Nødvendigt ansvar
Peter Jon Larsen er ikke bange for at fremstå som lidt af
en traditionalist:
-Der lyder tit krav om at arbejde mere med netværksdannelse end med den traditionelle foreningsstruktur. Det
kan vi sagtens prøve, men jeg mener, at det er nødvendigt
at fastholde ansvaret. Hvad enten det er medlemskontingenter eller offentlig støtte, vi arbejder med, er det
vigtigt, at der er nogen, som står til ansvar for, hvordan
pengene bliver brugt.
-Derfor har vi stadig brug for vedtægter, valgte bestyrelser, reviderede regnskaber osv. Også her er det mit
indtryk, at de unge er lidt på vej. Ikke fordi de elsker det,
men de kan se, at det er nødvendigt.

Mere end lysbilleder
-Fornyelsen må i stedet ligge på det indholdsmæssige
område. I folkeoplysningen og foreningerne må vi forholde os til nye problemstillinger og lægge nye vinkler på
de gamle problemstillinger.
-Vi kan alle sammen blive bedre til at markere skarpe
standpunkter ud fra vores idépolitiske grundlag, men vi
skal ikke bare have meninger ; vi skal også slås for dem.
Lidt aktivisme er ikke af vejen, slutter Peter Jon Larsen.

Offentlige møder om folkestyret og de frivillige organisationer
Her i Frivillighedsåret 2011 ønsker Foreningen NORDEN at lægge op til debat om folkestyrets fremtid set i relation til de frivillige organisationers virksomhed. Det vil ske ved regionale møder
her i efteråret med et afsluttende møde i København i december. Initiativet sker i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings
Samråd, FN-forbundet og de kulturelle samråd i Danmark
De pågældende debatmøder, hvor alle er velkomne, afholdes
følgende steder og med følgende indledere:

Onsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Næstved (Futuracentret).
Indledere:
Folketingsmedlem Zenia Stampe (RV)
Kulturdirektør Per B. Christensen
Leder Jette Leth Buhl

Onsdag den 2. november kl. 18.45 i Odense
(Centralbiblioteket på banegården)
Indledere:
Folketingsmedlem Annette Vilhelmsen (SF)
Klubformand Ole Larsen
Udviklingskonsulent Helle Bjerregård
Fhv. administrationschef Svend Tychsen
Mandag den 5.december kl. 13.00 afsluttende møde i
København
Indledere:
Folketingsmedlem Zenia Stampe (RV)
Folketingsmedlem Annette Vilhelmsen (SF)
Professor Bjarne Ibsen Syddansk Universitet
Kulturdirektør Per B. Christensen
Udviklingskonsulent Helle Bjerregård
Fhv. administrationschef Svend Tychsen
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MIN VEN BRUNOSTEN
En ægte nordmand forlader aldrig dén ost

Af Terje Nordberg
»Hvordan ville de styre et land med 265 forskellige oste ?«
Sådan spurgte den franske præsident Charles de Gaulle,
da masserne vandrede ned af den venstre Seinebred den kendte Rive Gauche - i 1968. Senere har jeg hørt, at
generalen havde talt forkert, for der skulle vistnok være
376 slags - hvordan man ellers gør den slags op. Men da
jeg hørte det tænkte jeg, at hold da op, hvor må det have
været nemt at styre Norge i min barndom. For der var jo
kun to : Brunost og gulost. Den første var for mig langt
den vigtigste. Sådan var det den gang, og sådan er det
stadigvæk selv om jeg har boet i et gulosteland i 40 år.
For én ting er sikkert. En ægte nordmand forlader aldrig
brunosten. Den forlader heller ikke ham. Ikke frivilligt.
Sommetider hænger den så fast i ganen, at man bliver
man nødt til at skrabe den væk med en pegefingernegl
og slå et par smat med tungen. Især hvis det er den lidt
bløde type. Smagen af brunost gør mig tryg og glad. Når
jeg høvler et par skiver G35 ned på et stykke knækbrød
med salt fjeldsmør, snupper et par ekstra med fingrene,
lukker øjnene og mærker den søde, syrlige masse blande
sig med mundvandet og risle ned gennem halsen - da
er jeg hjemme i min barndoms dal. Intet ondt kan ske.
Da stiger barndommens morgenbord med kneipbrød og
margarine (smør om søndagen) og den stolte brunost
med sæterjenten udenpå frem for mit indre blik. Jeg
ser uendelige rækker af skolemadder , tre med brunost,
en enkelt med gul og to sort pølse - og ovenover det alt
sammen hører jeg suset i granerne og en spinkel hardangerfele. Brunosten er ikke prangende og gør sig ikke
til som gulosten. Der hvor sidstnævnte er forfængelig og
pynter sig med huller og krøller og gør sig fluffy i kanterne med støtte fra grønne blade, radiser og andet fjas,
er brunosten sig selv. Den ligger fladt hvor man lagde
den, ofte så tæt ned til underlaget, at man kan se aftryk af
både krummer og skorpe gennem den brune, udflydende
overflade. Brunosten stikker ikke noget under stolen. Der
er ganske enkelt ikke plads.

Osten som er ikke nogen ost
Det er vel unødvendigt at sige at jeg elsker brunost. Jeg
ved godt at den slet ikke fortjener navnet. Brunosten er
strengt taget ingen ost, kun et affaldsprodukt fra den
»rigtige« osteproduktion. Brunosten er et smukt og
ydmygt billede på mine forfædre og –mødres opfindsomhed, der de i barndommens dal var tvunget til at
udnytte resurserne bedst muligt og ikke lade noget gå til
spilde. Den oprindelige brunost var fattigmandsost. Men

24

NORDEN NU

NR.4 – JUNI 2011

det siger jeg ikke højt når jeg bevæger mig ud i verden.
Kan du virkelig spise det søde stads ? spørger de og bliver
mærkelige i hovederne. Lidt overbærende. Nedladende.
Ha-ha. Det er jo et affaldsprodukt. Affald ? Det gør ondt,
at ens bedste ven bliver omtalt på den måde, så derfor
tier jeg stille. Sådan har jeg levet i over 40 år nu, men
erkender åbent, at det er en lettelse for mig at komme
til hjem til barndomsdalen, hvor jeg frit kan bevægte mig
blandt ligesindede.
Ingen ved hvornår brunosten blev opfundet. Den er formentlig ligeså gammel som nordmændene selv. Oprindeligt lavede bønderne brunost på gårdene uden nogen
som helst form for mælk. Man kogte vallen - det der er
tilbage når ostestoffet omhyggeligt er fjernet - og fik et
sødt og meget magert produkt. Men den var brun, for
farven fremkommer ved at sukkeret brunes. Brunosten,
som vi kender den i dag siges at være opfundet af Anne og
Thor Haav på gården Rusthågå i Nord-Fron i Gudbrandsdalen midt på 1800-tallet. Her tilsatte man efter sigende
tyk sæterfløde til den kogende valle og fik en rigtig fed
og lækker ost. Andre fremsynede bønder var sikkert kommet på nogenlunde samme ide på nogenlunde samme
tidspunkt. Men Tretten Meieri i Gudbrandsdalen var de
første som satte brunost med mælk i produktion. Det var
i 1908 og vistnok på baggrund af familien Haavs opskrift.
I dag producerer man brunost mange forskellige steder i
Norge, men mange vil mene, at Gudbrandsdalsosten er
den oprindelige

Lav din egen brunost
Moderne brunostproduktionen foregår ved at man tilsætter osteløbe til lunken mælk. Mælken eller fløden kan
komme både fra ko, ged eller begge, og mængden afgør
fedtindholdet. Således har den velkendte G35 35% fedt
i tørstoffet, mens den magre myseost kan komme helt
ned på 7%. Men i modsætning til tidligere tider, hvor man
kogte valleblandigen i store brændefyrede pander, fjernes nu vandindholdet ved hjælp af vakuuminddampning.
Der produceres årligt ca. 12000 tones brunost i Norge.
Halvdelen er myseost fra ko med en smule ged. 30 % er
flødemyseost uden gedesmag og 8-10 % er såkaldt ægte
gedeost. Resten er forskellige lokale specialiteter. Med
lidt tålmodighed og det rette udstyr kan du selv lave brunost hjemme i samtalekøkkenet. Måske får du som jeg en
ven for livet.
n

Her er en opskrift:
1 liter skummet mælk, ca. 2 tsk. osteløbe, 1 ¾ l gedemælk, 3 dl sødmælk, 9 dl fløde
Varm skummetmælken langsomt op til 32 grader. Tag
kedlen af pladen og tilsæt osteløbe. Rør den ind. Lad den
står indtil mælken har løbet sammen (som gele) og skær
forsigtigt ostemassen fra og si den gennem et klæde,
således at der ikke kommer noget ost med i vallen. Kom
vallen tilbage i gryden og kog op. Rør hele tiden. Efter
10-15 minutter tilsættes mælk og fløde. Rør igen indtil
det koger op – ellers danner der sig let klumper i mælken. Bliv ved med at røre i 50 minutter. Lad blandingen
koge gerne i en gryde med stor diameter – da fordamper
væsken hurtigere. Rør rundt en gang i mellem. Til sidst
skal der røres uafbrudt, så massen bliver så jævn som
mulig. Kog det til det bliver en grød med en konsistens,
hvor grydeskeen efterlader tydelige spor når du rører
langsomt rundt. Tag gryden af pladen og bliv ved med at

At brunosten er Norges nationalost ser man ved indsejlingen i Oslo havn. Her har man bygget en stor skulptur til
ære for dette kulinariske vidunder.

røre rundt indtil osten næsten bliver kold. Du kan også
bruge en røremaskine . Form osten inden den afkøles.
Pak den tæt og godt ned i en osteform uden låg. Stil osten
køligt til næste dag. Tag den ud af formen, glat den evt.
med lidt vand. Sæt osten på et tørt sted, så er den klar
til brug.
Osteløbe består af enzymer, som er filtreret fra ko-eller
kalvemaver. Det er den mest brugte osteløbe i Danmark.
Man kan også få såkaldt mikrobiel osteløbe. Den er lavet
på en ikke-genmodificeret bakertie. Bruges i Danmark til
de oste, som ikke er lavet med animalsk osteløbe. (Arlas
hjemmeside)
Osteløbe kan bl.a. købes på www.hjemmeproduktion.dk
Kilde: Store Norske Leksikon www.snl.no, Arlas hjemmeside: www.arla.dk og Arne Brimi og Ardis Kaspersen:
Norges Nasjonalretter ( Norsk Fakta Forlag 1999)
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Framgångsrik översättare
tolkar på nytt
succéförfattare
Tekst och foto: Sture Näslund
Om vi nutida nordbor hade levat på
1100-talet hade vi alla talat danska!
Vi talade då med ”dansk tunga” och
när vi skrev, det fåtal som kunde det,
var det på danska. Till och med islänningarna som var den tidens litterära
stormän i Norden skrev på danska.
Det skriver i varje fall Snorre Sturlasson i sin Heimskringla.
Idag har vi svårt att förstå varandras
nordiska språk och skulle någon
påstå att vi alla talar danska skulle
han anses vara ”knäpp”, (være tosset). De nordiska språken har utvecklats så olika att vi idag ofta måste
översätta till det egna språket för att
helt begripa texterna. Det gäller inte
minst skönlitteraturen. Få nordbor
läser idag nordisk skönlitteratur på
originalspråket. Det krävs en översättare.
I Danmark är översättarna en liten
yrkesgrupp som ofta arbetar under
små ekonomiska villkor, och som ofta
hamnar helt i skuggan av de författare som de översätter. Men ett fåtal
av dem är mycket framgångsrika. En
av dem är Anne Marie Bjerg. I mer än
40 år har hon översatt främst svensk
skönlitteratur till danska. I höst ger
Gyldendals ut hennes senaste översättning av nobelpristagaren Selma
Lagerlöfs berömda roman Körkarlen
som på danska har titeln Køresvenden.
Men hur var det med att alla nordbor
en gång talade danska? Islänningarna, inte danskarna, var ju de nordbor
som skrev den första nordiska litteraturen. Men enligt Snorre Sturlasson
kallade de inte sitt språk isländska
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utan danska. Det är märkligt eftersom Island var politiskt självständigt
denna tid. Och de flesta islänningar
hade utvandrat från Norge.
Alla nordbor kunde mycket lättare
förstå varandra än idag. De tydliga
språkgränserna hade ännu inte dragits upp. Danmark var Nordens äldsta
rike och språkforskarna anser att det
var naturligt att namnet på danskarnas språk också blev namnet för
språket inom hela Norden där man
talade på samma sätt. Men, som
bekant, det skulle bli annorlunda i
framtiden.

Samtala på våra
modersmål
När jag möter Anne Marie Bjerg i
Köpenhamn för att intervjua henne
om hur det är att översätta svensk
skönlitteratur till danska kommer
vi överens om att vi ska samtala på
våra modersmål. Hon danska och jag
svenska. Inte någon blandning. Inte
öresundsk eller saltholmsk – blandningen har många namn. Vi förstår
varandra utmärkt, förmodligen därför att Anne Marie bott i Sverige i
många år och jag i Danmark. Men
vi är medvetna om att den ytliga
likheten mellan danska och svenska
språken kan vara förrädisk och leda
till fatala missförstånd.
-Det var en tillfällighet att jag började som översättare för mer än 40
år sedan, berättar Anne Marie. Jag
läste danska på Köpenhamns universitet och hade samtidigt ett studentjobb hos Klaus Rifbjerg. Han skrev ett
introduktionsbrev för mig till Gyldendals och på så sätt fick jag mitt första
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uppdrag. Det var en översättning av
en engelsk soldatroman.
1973 flyttade Anne Marie till Stockholm och bodde där med en svensk
man till 1981. När hon återvände till
Danmark blev uppdragen att översätta svenska romaner allt fler, och
idag har hon översatt stora delar av
Selma Lagerlöfs och Kerstin Ekmans
rika produktion.
På hennes svenska meritlista finns
även romaner av Theodor Kallifatides,
Ann-Charlotte Alverfors, Sun Axelsson, Lars Ahlin och Göran Tunström,
alltså en krets av 1900-talets mest
framstående svenska skönlitterära
författare. Hon har även skrivit flera
egna prosaböcker – på danska bör
väl tilläggas.
Hon är en av de få danska översättare
som mottar livslångt konstnärsbidrag
från statens kulturfond. Bland andra
utmärkelser märks t ex översättarpris från svenska Natur och Kultur,
Dansk-svenska författarsällskapets
diplom, Det Lachmannska Priset,
Danska översättarförbundets hederpris och många andra.

Förrädisk likhet
-Är inte danska och svenska språket
trots allt så lika att man inte behöver
översätta, frågar jag Anne Marie.
-Teoretiskt kan det vara så, svarar
hon, men den ytliga likheten är förrädisk. Olika uttryck och metaforer
kan vara fällor även för mig som
översättare. Andra problem kan vara
hur man på ett språk böjer verb och
substantiv. Om man inte behärskar

det kan översättningen bli mycket
märklig.
-Selma Lagerlöfs prosa är väl ganska
lättbegriplig även för en dansk?
-Ja, hon sade också att hon skrev för
folket, därför skriver hon på ett sätt
enkelt. Det är inte något akademiskt
språk men en mycket ren, fin, förnämlig svenska. Hon har ett berättande språk.
Kerstin Ekman är mycket svårare att
översätta. Jag har översatt tio av hennes romaner. Inte för att hon skriver
akademiskt, men hennes stil innehåller många underliggande lagringar,
även när hon använder jämtländsk
dialekt i texten.
-Hur översätter du en svensk dialekt
till en dansk?
-Jag brukar inte använda någon dansk
dialekt. I Sverige vårdar man dialekterna, här i Danmark anses de som
komiska. Den ende i Danmark som
med framgång använder dialekt, är
vissångaren Niels Hausgaard.
-Jag har en gång använt vendelbomålet när jag översatte en replik på
jämtländsk dialekt i en av Kerstin
Ekmans romaner. Där står i svenska
versionen: ”Han var schvår å löug”. I
min översättning blev det: ”Han var
grow swær te å lyuw”.
När man översätter en 100 år gammal text som t ex Körkarlen är ett problem hur man översätter texten som
kan verka högtidligt gammeldags; det
kan lätt verka komiskt. Hur undviker
man denna fälla? Hur kan jag med
dagens danska språk vara mest lojal
mot författarens text och intention?
Det är frågan och uppgiften.

Om Körkarlen
Selma Lagerlöfs roman Körkarlen
kommer ut senare i år i Anne Marie
Bjergs nyöversättning. Romanen
som hör till Lagerlöfs viktigaste verk
handlar om övernaturliga fenomen,
döden och sociala orättvisor i en
svensk småstad. Den översattes till

Selma Lagerlöfs roman Körkarlen, på danska Køresvenden, er den nye utmaningen för Anne Marie Bjerg. Här studerar hon den svenska förstaupplagan av
Körkarlen som kom ut 1912.

danska första gången 1922. Den har
filmatiserats tre gånger, bl a av den
världsberömde svenske regissören
Victor Sjöström, nu är den en stumfilmsklassiker.
Karin Söder, tidigare svensk utrikesminister, värmländska liksom Selma
Lagerlöf, och tidigare ordförande
(formand) i Selma Lagerlöf-Sällskapet säger om Körkarlen:
-Det är en viktig och tankeväckande
berättelse. Den visar också på Selma
Lagerlöfs djupa insikter i den tidens
sociala nöd och alkoholproblem.
Det var en insikt som hon fick redan
under den tid då hon arbetade som
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lärare i Landskrona. Men hon hade
också egna hårda upplevelser av
alkoholism genom sin far.
Men min favoritroman är nog trots
allt Gösta Berlings saga. Den romansviten kommer man aldrig förbi, även
om Kejsarn av Portugallien berör mig
mest.
-Varför kommer så många författare
från Värmland?
-Det finns en utvecklad berättartradition. Landskapets skogar och sjöar
befrämjar fantasin. Här har olika
kulturer blandats och alla har haft
en historia att berätta.

NR.4 – OKTOBER 2011 27

Den första danska översättningen av Körkarlen gjordes av
Elisabeth Grundtvig och Ida Falbe-Hansen. Det var dessa
stridbara kvinnor, som introducerade Selma Lagerlöf för
danska läsare. De spelade på sin tid en viktig roll i den
pågående debatten om kvinnans ställning, inte minst i
den upphetsade sedlighetsstriden där deras främste
motståndare var Georg Brandes.

Översättning omöjlig!
Nästa gång vi läser en översatt roman kan vi ha i minnet
att översätta är en betydligt svårare konst än vad vi läsare
föreställer oss. Eller som Anne Marie Bjerg säger:

Översättarna- et ofta förbisedd länk

Översättarna är en viktig men ofta förbisedd länk när en
roman förs över från ett språk till ett annat. Häften av de
Översättare som är verksamma i Danmark är medlemmar i Dansk oversætterforbund som leds av Ellen Boen.
Hon har själv översatt ett 50-tal skönlitterära titlar från
engelska, svenska och norska. Bl a Stieg Larsson, Camilla
Läckberg och Helen Fielding.

-All översättning är i princip omöjlig! När jag översätter
är varje ord i översättningen min tolkning av texten.

-Bokförlagen har inte visat översättarna särskilt stor
respekt, säger hon. Det är som en ond cirkel. Översättarna är dåligt betalda, det ger dålig respekt, och dålig
respekt ger dåliga honorar. Ibland glömmer recensenterna (anmelder) som skriver om översatta böcker att
nämna översättarens namn.

Vi läsare bör också komma ihåg att språkforskarna har
erkänt översättarens centrala roll. De har ända sedan
antiken medverkat till att forma den västerländska civilisationen. Men de har också vållat våldsamma konflikter,
t ex med olika bibelöversättningar. Men det är en helt
annan historia.

Vi har 180 medlemmar i vårt förbund. 25 procent av dessa 180 har översättningar som heltidsarbete, resten har
andra arbeten vid sidan av för att klara sin försörjning. Av
det som översätts är 75 procent skönlitteratur. Förr hade
en del författare översättningar som bijobb. Det ansågs
inte vara fint och de använde oftast pseudonym.

Ack, Värmeland, du sköna
Det är i det svenska landskapet Värmland som många av
Selma Lagerlöfs romaner utspelar sig. Det är ett litterärt
mycket märkligt landskap. Härifrån har en ström av författare kommit under många år. Om orsaken kan man
bara spekulera, men värmlänningarna har i Sverige ett
rykte om sig att vara ett vänligt och berättande folk.
Värmland som är ett landskap rikt på skogar och sjöar
ligger på gränsen till Norge i vad som kan kallas Utkantssverige. Men det har inte hindrat värmlänningarna från
att inta en central plats i den svenska litteraturen. Det
finns till och med en populär visa som hyllar landskapet,
Ack, Värmeland, du sköna.
Flera av de svenska klassikerna härstammar från Värmland. Det gör Esaias Tegnér, E G Geijer, Gustaf Fröding och
Selma Lagerlöf. Alla hade sina rötter i den värmländska
bruks- och herrgårdsmiljön. Efter dem har följt en rad av
landets främsta författare: Göran Tunström, Nils Ferlin,
Tage Aurell, Erik Beckman och många fler.

Även om det är svårt att försörja sig på de pengar översättningarna ger har det blivit bättre. De har numera del
i den s k bibliotekspengen, idén till den kom från Thit
Jensen, syster till Johannes V Jensen. Ett fåtal översättare
får också ”livsvarig ydelse” från staten. För närvarande
får 74 konstnärer del av dessa pengar, av dessa är fyra
översättare, bl a Anne Marie Bjerg.
Ellen Boen säger att översättarna har organiserat sig på
nordiskt plan. Sedan år 2010 finns nätverket Norne. Det
ska bygga ut det nordiska samarbetet mellan översättarorganisationerna med syfte att skapa bättre villkor för
översättarna. Namnet Norne har de hämtat från den
nordiska mytologin. Nornorna satt vid Yggdrasils fot och
spann människornas livstrådar. Ett tankeväckande val av
namn.
När Nordiska Rådet håller sin session i Köpenhamn i höst
ska ”nornorna” mötas till ett översättarseminarium. Man
vill att det kopplas till rådets litteraturpris och att det blir
årligen återkommande.
n

Även flera framstående politiker har kommit ur de värmländska skogarna. Mest känd är Tage Erlander, statsminister under många år, och Karin Söder, en gång partiledare
och utrikesminister.
Så när Selma Lagerlöf nu än en gång översätts till danska är det en författare med rötter i ett verkligt litterärt
svenskt landskap. Det förklarar en del av hennes popularitet i Danmark, men det beror nog även på att hon berättar goda historier. Och att hon alltid kommer två eller tre
spadtag djupare i de moraliska och mänskliga konflikter
som hon skriver om. Även det är nog värmländskt. n
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Ellen Boen, ordförande (formand)
för Dansk Oversætterforbund.

77 forslag ved nordisk fotokonkurrence
Lokal-afdelingen i Skive fik stor succes med fotoudstilling
Der indkom ikke færre end 77 forslag
til Foreningen NORDEN Skive afdelings fotoudstilling på Skive Bibliotek, der åbnede den 1. oktober.
En dommerkomité, der bestod af
de lokale professionelle fotografer
Steen Agger, Steen Don og Poul Hansen, har gennemgået de 77 indsendte forslag, der opfyldte kriterierne:
Nordiske feriefotos optaget inden for
de seneste fem år i et af vore nordiske nabolande, og har blandt disse

Kastellet, Stockholm.
Fotograf : Keld Dahl Petersen.

udvalgt 45 fotos. De udvalgte billeder blev af Skive Folkeblad printet
ud i A3-format og derefter udstillet
på Skive Bibliotek fra lørdag den 1.
oktober.
Den officielle åbning af udstillingen
fandt sted den 7. oktober i forbindelse med Kulturnatten i Skive. Udstillingen blev åbnet af Foreningen
NORDENs generalsekretær Peter Jon
Larsen, der medbragte en boggave
fra foreningen til alle udstillere.

Venner (fra Siriuspatruljens base i
Daneborg, Grønland) juli 2010.
Fotograf : Jens Kjærgaard.

Hvem der skal modtage hovedpræmien  en stenskulptur fra Nordisk Granit, Skive - afgøres af de
besøgende på udstillingen, der kan
stemme på deres favoritbilleder og
vil derfor først være afgjort den 1.
november, fortæller lokalafdelingens næstformand, Erik Rasmussen
og foreningens sekretær Jens Utoft,
Profi Kommunikation, der har arrangeret fotokonkurrencen, hvorfra der
her bringes flere eksempler
n

Fra søen Nedre Brocken, Torsby,
Sverige i en lille aluminiums jolle, juli
2011. Fotograf : John Nielsen.

Humor og nordisk jazz

Nordisk uge på Rude Strand

Den 15. udgave af Nordisk Biblioteksuge starter mandag den 14. november og bliver traditionen tro den store
højtlæsningsdag, når der mere end
2000 steder rundt i Norden afholdes
oplæsning på deres modersmål.

Foreningen NORDEN arrangerer
i samarbejde med Rude Strand
Seniorhøjskole en højskoleuge
med fokus på ’det nordiske’.

Årets tema er ”Humor i Norden”, og
der læses op ad fra ”Populærmusik
fra Vittula” af Mikael Niemi. Romanen fra 2000 er en erindringsbog om
en opvækst i Tornedalen.
Mange NORDEN- afdelinger rundt
om i landet deltager i sådanne Skumringstime-arrangementer, og det
gælder således i Ringsted, fortæller lokalafdelingens kasserer, Lizzie
Moe.
-Efter oplæsningen er lokalafdelingen vært ved en let anretning, og

aftenen afsluttes med musikalsk
underholdning af Ankarfeldt Nordic
Group, der spiller jazz med nordiske
rødder blandet med melodier og
samler fra Skandinavien. Der bliver
mulighed for at synge med på flere
numre, fortæller Lizzie Moe.

Idékatalog
Foreningen NORDEN´s skoleudvalg
har udarbejdet et idékatalog til ”Morgengry”, hvor man gerne vil gøre en
ekstra indsats for at få folkeskolerne
engageret heri via et pædagogisk
oplæg til lærerne.
n
Hjemmesiden med den nordiske
biblioteksuge suppleret med tekster,
idékataloget m.m. kan ses på : http.//
www.bibliotek.org/default_dk.asp
Nordisk uge på Rude Strand
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22. – 28. februar 2012

Der vil være foredrag om nordisk
kultur og litteratur samt drøftelse
af fremtidige muligheder for nordisk samarbejde.
Mød: Forfatterne Josefine Klougart
og Einar Már Gudmundsson, digteren Jens Rosendal samt kommentatoren Lars Hovbakke Sørensen.
Pris: Kr. 4.200,Kystvejen 114
8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44
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Helen Mirren juryformand
for Nordisk Råds Filmpris

En central skikkelse i forbindelse med etableringen og
gennemførelsen af den nordiske konference om ”Klassikerne og nutiden” i Snekkersten i september, var forfatteren Søren Sørensen, som formand for Samrådet for de
Litterære Selskaber i Danmark.

(Fotograf Giles Keyte)

Den tidligere Oscarvinder, skuespillerinden Dame Helen
Mirren, indtrådte som æresmedlem i juryen for Nordisk
Råds Filmpris 2011. Sammen med de øvrige jurymedlemmer skal hun kåre vinderen ved et pressemøde i København den 17. oktober.
Det er første gang i prisens historie, at en international
filmpersonlighed er inviteret til at deltage i filmprisens
jury. Hanne Palmquist, direktør for Nordisk Film & TV
Fond, siger:
"Vi er meget beærede over, at Helen Mirren har indvilget
i at indtræde i vores jury. For med sin store internationale
filmerfaring, vil hun være en stor styrke for den øvrige
jury, når de sammen skal bedømme og udpege vinderen
blandt de fem nominerede film. Som en af verdens mest
talentfulde og meget roste skuespillere, ved Helen Mirren, at en fremragende film netop forudsætter et unikt
samarbejde mellem instruktør, manusforfatter og producent, - de tre hovedfunktioner som filmprisen hædrer og
honorerer."
I juryen for Nordisk Råds Filmpris 2011 vil Helen Mirren
få følgeskab af filmanmelder Per Juul Carlsen (DK), kommunikationschef Outi Heiskanen (FI), adm. direktør Sif
Gunarsdottir (IS), redaktør Silje Riise Næss (Norge), filmanmelder Fredrik Sahlin (Sverige) og Nordisk Film & TV
Fonds direktør Hanne Palmquist.
De fem nominerede film som i år kandiderer til Nordisk Råds Filmpris er: Danmark: Sandheden om Mænd
af Nikolaj Arcel, Finland: Hyvä poika (The Good Son) af
Zaida Bergroth, Island: Brim (Undercurrent) af Árni Ólafur
Ásgeirsson, Norge: Oslo, 31. august af Joachim Trier og
Sverige: Svinalängorna (Beyond) af Pernilla August. Nordisk Råds Filmpris, som er på DKK 350.000 deles mellem
filmens instruktør, manuskriptforfatter og producent.
Selve prisen overrækkes til prisvinderne ved en ceremoni
i København den 2. november.
n
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En Sisyphos,
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En central skikkelse i hans eget forfatterskab, både i prosa
og lyrik, er sagnfiguren Sisyphos, der i den græske mytologi var en mand der narrede guderne, og som straf i
underverdenen skal rulle en stor sten op på en bakketop,
men hver gang lige før han når toppen, ruller den hver
gang ned igen.
Men heller ikke Søren Sørensen giver op, selvom det
også i hans egenskab som formand for Selskabet Bellman i Danmark, ofte kan være svært at skabe ny interesse
eller holde interessen ved lige for de klassiske forfattere
og komponister.
Mange interesserede bl.a. i foreningen NORDEN´S regi,
har haft fornøjelsen at opleve foredrag og sang med
musikledsagelse af Søren Sørensen, når han fortæller
om – og bringer eksempler på den svenske Carl Michael
Bellmans digtekunst.

Sergel og Bellman
I hans roman ”Sisyphos i Slotsvagten” fra 2009 fortælles
således meget levende både historien om Sisyphos og
om Sveriges førende billedhugger Johan Tobias Sergel,
der sammen med Bellman, bliver jaget af myndighederne efter at have udført en mindetavle over den myrdede tidligere svenske konge. Billedhuggeren må flygte
til København, mens digteren bliver taget i forvaring. Scenen er Stockholm foråret 1794 og handler i grunden om
alle digtere, der bliver forfulgt.
En væsentlig rolle i Bellmans liv og bogens indhold er
hans hustru, Lovisa, der således samler hele hans produktion til en udgivelse og dermed får en klarere indsigt
i hans tidligere liv og forståelse for, at hans digte blev
som de er.
Romanens forside prydes af en tegning af Bellman med
nathue, slåbrok og lang pibe og med følgende vers, som
et godt eksempel på den svenske digters lune humor:

Tema: Nordisk litteratur

der ikke giver op
Ny digtsamling af travl selskabsformand og forfatter

När sig motgang tungt foröker,
När en Skald eij skönhet ser,
Hurur gjör? Som man ser,
Ängsler sig og bara röker.

Bellman i natlig figur

Digte fra - og uden for Ellekrogen
I Søren Sørensens nyeste digtsamling ”Ellekrogselegier”
får læseren serveret kloge ord og digte fra både bopælen Ellekrogen og dens nærmeste omkreds samt fra den
store verden. Også her kædes stor viden og kærligheden
til klassikerne sammen med nutiden og med naturen.
Sysiphos og Bellman er heller ikke glemt i digtsamlingen,
og i et digt med førstnævnte som titel (og en samtidig
kærlig hilsen til Sørens hustru), hedder det således:
Lovisa der på sin vis var løvinden
der sloges for sin mand, da han lå såret.
En kunstner må forsvares af sin kone.
For nogen må dog sejle op mod vinden.
Må tale som en tunge nu er skåret,
Det rene flag er det man da skal tone.
De 55 digte er suppleret med elegante tegninger. Søren
Sørensen har udgivet digte siden 1998 med samlingen
”Fra Genesis til Golgata” med yderligere udgivelser de
følgende år bl.a. ”Af fuld hals -Akvavitvers - og viser” fra
2009.
Søren Sørensens særlige evne til at placere litteraturen
og dens skabere i forholdet mellem den klassiske datid
og nutid, kommer også smukt til udtryk i følgende digt i
hans nye digtsamling:

Vers på forårsværk
Jeg sætter versets plovskær i Guds ager.
Jeg pløjer ordets rodknold ned i furen
Og vender Pegasus som gentar turen,
Så ofte som jeg løfter plovens knager.
Som verset går med vinden hvor den jager,
Sådan gror ord og mening op i skuren,
De går i dræ og sætter korn til kuren
Der bringer lægedom til det der nager.
Sådan gør den der avler korn til brødet,
Og Vingårdsmanden drik der rummer kraften,

Som digteren gør vers hvis ord forløser.
Den times fred når solen holder aften
Og tiden nærmer sig elskovsmødet
Mens vingehesten hviler ud og døser
Søren Sørensen: Sisyphos i Slotsvagten. 390 sider.
Forlaget Multivers (www.multivers.dk)
Søren Sørensen: Ellekrogselegier.74 sider.
Det Poetiske Bureaus Forlag (bogsalg@poet-bureau.dk)
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Man trives i ”Asker bygden”
Rudersdal kommunes norske venskabsby, Asker, med
52.000 indbyggere ligger idyllisk ved Oslofjorden syd
for den norske hovedstad. Indbyggerne trives vel der og
betegner byen som ”Asker bygden”, som har hentet sit
navn fra Asketræet – der også er symbolet i kommunens
byvåben. Der er mange kulturtilbud i Asker med et bycenter ”Trekanten” i centrum med 75 butikker, kunst- og kulturcenter og nogle kommunale kontorer.
-Vi har mange pendlere med jobs i Oslo, men faktisk har
vi jobs til alle lokalt, fortæller borgmester, Lene Conradi,
der kan glæde sig over næsten ingen arbejdsløse i kommunen, der byder på mange smukke boligområder samt
en del industri og andet erhverv.
Her ses borgmesteren ved et af kunstværkerne på det
lokale rådhus bygget i beton i 1980-erne. Tæppet er fremstillet af væversken Synnøve Aurdal. Læs mere om Asker
kommune som venskabsby på side 15-16.
n
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