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UNGE PÅ HØJSKOLE
I NORDEN
De nordiske folkehøjskoler
er i høj grad med at styrke
det nordiske samarbejde
gennem deltagelse af elever
fra de andre nordiske lande,
studiebesøg i Norden og ved
fælles nordiske projekter.

FOLKETINGSDEBAT OM
GRÆNSEHINDRINGER
Det mangeårige arbejde med
at fjerne de endnu eksisterende grænsehindringer i
Norden bliver genstand for
debat i den svenske Riksdag og i Folketinget den 20.
april.

Her ses elever fra hele Norden i fuld gang med undervisningen i sanglokalet på Uldum
Højskole i Østjylland. Læs
mere om temaet ”Højskoler i
Norden” på side 8 – 15.

Læs mere om emnet side 4
og 5 med bl.a. en kommentar
af den danske samarbejdsminister, Manu Sareen. Han har
på forhånd stillet spørgsmål
til flere danske fagministre
om emnet.

RÖR HONOM INTE
- DET ÄR STRINDBERG !
Sture Näslund skildrer i tekst
og billeder, i anledning af 100året for August Strindbergs
død, den svenske digters
begivenhedsrige - og produktive år i Danmark, medens
han boede i København og
Nordsjælland
Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab
og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til
dagbladet Politiken dengang
og nu.
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NYT FRA REDAKTIONEN
Når tusinder af unge hvert
år er elever på de danske
folkehøjskoler, er der her
en enestående mulighed
for at rette op på den manglende information om - og
dermed forståelse for det
nordiske samarbejde - som
mange har oplevet i folkeskolen.
På temasiderne i dette nr. af bladet beskrives de
mange aktiviteter omkring Norden, der iværksættes både på centralt og på lokalt plan ude
på de enkelte skoler, med NORDEN- kurset på
Rude Strand Højskole som et godt eksempel til
efterfølgelse.
Men det kræver en stor interesse for Norden
blandt højskolelærerne - frem for mere eksotiske emner og steder i verden. Her er der ingen
tvivl om, at et øget samarbejde mellem højskolerne og de nærliggende NORDEN – lokalafdelinger kan styrke interessen for det nordiske på
skolerne både hos lærere og elever.
Der er bl.a. gode muligheder for samarbejde
om foredragsarrangementer og kurser om de
nordiske emner – og husk at tage de unge med
ved sådanne aktiviteter. Ikke mindst i denne
aldersgruppe er der mange andre emner - og
lande der trækker. Indtil de ved egne oplevelser
forstår, hvor spændende og løfterig Norden er i
det samlede verdensbillede.
God arbejdslyst!
Venlig hilsen
Preben Sørensen
RETTELSER
I bladets januar -udgave var der sket følgende
fejl:
Side 7: I artiklen om ”lokalafdelingen – det
bærende organ”. De pågældende vedtægtsændringer får først virkning fra landsforeningens
repr.møde i 2012 (ikke som anført i 2912 !).
Side 27: I artiklen om ”Ta´ til Tattoo i Eksjö i
Småland”var der opgivet et forkert telefonnummer for Olaf Havsteen, der tager mod tilmeldinger til turen. Det rigtige nr. er 6136 7898.
I annoncen fra Mette Rubin om rejser til samernes land i Rejsemagasinet var der opgivet en
både mangelfuld og forkert information om
bureauets tlf. numre. De korrekte mobil nr. er
2062 3959.
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Lederartikel

Den nordiske grundlov fylder 50
Af Arne Nielsen, – landsformand

D

en 23. marts i år var det 50 år
siden at den såkaldte Helsingforsaftale, som regulerer det
officielle nordiske samarbejde, blev
indgået mellem de nordiske lande.
Aftalen har været omdrejningspunktet for de mange store politiske resultater, som de nordiske lande sammen
har skabt, såsom pasunion, fælles
arbejdsmarked, socialt samarbejde,
fælles uddannelsesmarked – alle initiativer, der blev skabt for årtier siden.
Siden har samarbejdet udviklet sig i retninger, der var helt
utænkelige, da Helsingforsaftalen blev skabt for 50 år siden.
I dag er udenrigs- og sikkerhedspolitik, ja sågar forsvarspolitikken på
den nordiske dagsorden. I morgen er
udfordringen at få Norden sat ind i
globaliseringen og regionaliseringen.

ind i globaliseringen end de internationale foraer, der er skabt for
at beskytte sig mod omverdenen.
Regionaliseringen er særlig vigtig
for Norden, nu hvor udfordringen
om Arktis trænger sig på. Arktis
indeholder alt det, samarbejdet kan
mobilisere inden for sikkerhedspolitik, klimaforandringer, naturressourcer og infrastruktur, for ikke at
tale om mennesker. I de mest øde
egne af verden, hvor de oprindelige
folk bor, får vi nogle kollosale udfordringer med at skabe en udvikling,
som ikke lader disse folk i stikken.
Vi må opfordre regeringen til at tage
Norden mere alvorligt. Norden kan
være den nøgle, der skal til for med
styrke at gå ind og sætte dagsordenen - eller i hvert fald at påvirke
dagsordenen. Og hvem kender hinanden bedre ?. De nordiske lande har

et unikt samarbejde
skabt af folket, hjulpet videre af parlamentarikkerne
og ført igennem af regeringerne. Det
er det stærkeste grundlag
for et ligestillet samarbejde,
som man ikke
finder andre steder.
Men der er udfordringer nok
for det nordiske samarbejde og
dets grundlov – også i fremtiden.
Måske ikke mindst i fremtiden!
Et stort til lykke til Helsingforsaftalen – vi glæder os til at se samarbejdet udvikle sig og blive endnu
stærkere de næste 50 år. Det er
Foreningen NORDENs 2062-plan!

Globaliseringen er en positiv udfordring for Norden. Norden har i de
sidste hundrede år arbejdet for
globalisering. Indsatsen har ligget på internationalt samarbejde.
Norden har haft udsyn og er derfor bedre rustet til at gå positivt
Foreningen NORDEN´s opfordring til
de danske kommuner om at markere
50 års jubilæet for Helsingfors-aftalen
den 23. marts med en hejsning af de
nordiske flag, blev modtaget positivt
mange steder som her foran rådhuset
i Holstebro.

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2012 3

Regeringen opprioriterer fjernelsen
af grænsehindringer i Norden
Danskere møder de såkaldte grænsehindringer, hvis de
f.eks. arbejder i Øresundsregionen eller skal til Bornholm
via Sverige medbringende kæledyr. Der er typisk tale om
uheldige sammenstød mellem forskellige nordiske regelværk, der gør det vanskeligt for de nordiske borgere at
bevæge sig, tage arbejde m.v. i andre nordiske lande.

Eksempler på grænsehindringer:
Bornholm: Bornholms Passageforening har i et brev gjort
ministeren opmærksom på 70 grænsehindringer som
møder bornholmere på vej i transit gennem Sverige, hvor
navnlig toldkontrol udgør et problem.
Øresund: I en rapport fra 2012 udarbejdet af Øresundskomitéen har man identificeret 33 hindringer og muligheder for integrationen i regionen.

Ministeren for nordisk
samarbejde Manu Sareen
udtaler:
- Grænsehindringer betyder, at virksomhederne
lider økonomisk tab, og
de er en stor gene for
den enkelte borger i dagligdagen eksempelvis i
Øresundsregionen og på
Bornholm. Tager man Minister for nordisk
f.eks. Øresundsregionen samarbejde, Manu Sareen,
er fordelene åbenlyse :
Alene i 2010 skabte pendlingen 5 mia. DKK i økonomisk vækst til det danske samfund. Det er mig derfor magtpåliggende, at vi fra dansk
side – i samarbejde med de øvrige nordiske lande – medvirker aktivt til at fjerne flest mulige grænsehindringer i
Norden allerede i år.

Nordisk debat om nye veje til velfærd
Velfærdsteknologi og samspillet mellem offentlige, private og frivillige aktører var i fokus, da Nordisk Råd diskuterede udfordringer og muligheder for ”Fremtidens
velfærd” på et seminar i Oslo den 24. januar.

instrument, som kan hjælpe os til at sikre en god omsorg
også i fremtiden, pointerede hun.

-De nordiske lande har ens udfordringer med den økonomiske krise, en stor gruppe af befolkningen som står
udenfor arbejdsmarkedet og en demografisk udvikling
med mange ældre, som lægger øget pres på vores velfærdssamfund, forklarede Rigmor Aasrud, minister for
nordisk samarbejde i Norge.

I forsøget på at finde nye og innovative løsninger i velfærdssektoren ses et stigende samarbejde mellem
offentlige og private virksomheder i alle de nordiske
lande. Selvom den private sektor stadig kun løser under
10% af opgaverne i sundhedssektoren i Norden, lægger den øgede konkurrence om offentlige opgaver pres
på den frivillige sektor, som traditionelt har løst mange
omsorgsopgaver.

-Vi skal bruge hinanden og finde løsninger på tværs af
de nordiske lande særlig indenfor sundhedsområdet,
understregede Aasrud, da hun præsenterede hovedprioriteringerne for det norske formandskab for Nordisk
Ministerråd i 2012 under hovedtemaet ”En bæredygtig
velfærdsstat i et nordisk perspektiv”.

-Det er nødvendigt at politikerne tager hensyn til den frivillige sektor, så den ikke bliver udkonkurreret. Det er vigtigt at sikre et optimalt velfærdsmix mellem de offentlige,
private og frivillige aktører og få det bedste ud af dem
hver især, understregede Karl Henrik Sivesind fra Institut
for Samfundsforskning i Norge.

En række eksperter fra offentlige og private virksomheder præsenterede forskellige bud på udviklingen af velfærdssektoren og især brugen ny velfærdsteknologi.
-Vi skal ikke være bange for at ny velfærdsteknologi
betyder færre arbejdspladser, sagde Siv Friðleifsdóttir,
formand for Velfærdsudvalget i Nordisk Råd.

Med det stigende pres på velfærdssektoren kommer vi til at mangle
arbejdskraft og teknologien er et vigtigt
instrument, som kan hjælpe os til at

- Med det stigende pres på velfærdssektoren kommer
vi til at mangle arbejdskraft og teknologien er et vigtigt

sikre en god omsorg også i fremtiden,
understregede Siv Friðleifsdóttir. (Fotograf Johannes Jansson/norden.org).
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Gränshinder under lupp i Nordisk generalsekretær
riksdagen och Folketinget vært for politisk topmøde
På Gränshinderforums initiativ ska alla nordiska parlament i april ha en debattdag om gränshinder. För Sveriges
och Danmarks del kommer bland annat Öresundsregionen stå på dagordningen, och i Danmark kan beslut klubbas i Folketinget redan samma dag.
Gränshinderforum skrev i höstas till talmännen i samtliga
nordiska länder och begärde att de anordnar en temadebatt om nordiska gränshinder, skräddarsydd för respektive land. Det primära syftet är att hitta sätt att förhindra
nya, onödiga gränshinder.
- När ett land skapar nya lagar måste de styrande titta på
om lagen får negativa konsekvenser för människor och
företag som rör sig över nationsgränserna, likaså när EUdirektiv ska implementeras. De nordiska länderna behöver samarbeta mer med varandra, säger Johan Lindblad,
seniorrådgivare på Nordiska Ministerrådet, tillika sekretariat för Gränshinderforum.
I Sverige hålls debatten i riksdagen den 11. april och i
Danmark den 20. april i Folketinget. Ännu är det inte klart
vilka ministrar som kommer att vara på plats. Debatten
är frivillig men Gränshinderforum hoppas på stor uppslutning.
Man kommer också att skicka en lista på samtliga gränshinder i Öresundsregionen och övriga Norden till de svenska och danska parlamentarikerna.
Förhoppningen är att debatten ska leda till konkreta beslut
om hur hindren kan lösas och förebyggas. I Danmark kan
det ske redan samma dag, vilket den danska ministern för
nordiska samarbete, Manu Sareen hoppas på.

Brev til ministre
I brev till social- och integrationsminister Karen Hækkerup och arbetsmarknadsminister Mette Frederiksen
ber han dem om hjälp att lösa gränshinder när det gäller förtidspension och rehabilitering, vilka är aktuella i
Öresundsregionen.

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt bød velkommen, da 24 tidligere udenrigsministre med Madeleine Albright i spidsen den 13. januar satte hinanden
stævne hos Nordisk Ministerråd i København.
Her mødte statsminister Helle Thorning-Schmidt blandt
andre USA's tidligere udenrigsminister Madeleine
Albright, Tysklands forhenværende udenrigsminister
Joschka Fischer og en lang række tidligere udenrigsministre. Det skete, da medlemmerne i det internationale
politiske netværk, Aspen Ministers Forum, holdt deres
årlige møde i København.
Islands tidligere stats- og udenrigsminister og nuværende generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Halldór
Ásgrímsson, er selv medlem af AMF. Ásgrímsson var vært
for en frokost og efterfølgende diskussion, hvor blandt
andet FN’s militære aktioner og klima og miljø var på
dagsordenen. De tidligere udenrigsministre diskuterede
også FN’s fremtid under generalsekretær Ban Ki-moon.
På mødet introducerede Halldór Ásgrímsson de prominente medlemmer af Aspen gruppen til det nordiske
samarbejde. Ásgrímsson betonede blandt andet betydningen af det mangeårige samarbejde mellem landene:
- Tilsammen udgør de nordiske lande i dag verdens 10.
største økonomi, og det kunne sågar argumentere for en
optagelse i G20, sagde Halldór Ásgrímsson, og han betonede samtidigt, at uden det nordiske samarbejde ville
landene næppe udgøre den stærke økonomiske kraft, de
er i dag.
NATO's øverstbefalende for de allierede styrker i Europa,
James Stavidris, kom i sit indlæg blandt andet ind på NATO's
rolle og betydningen af Arktisk Råd i forbindelse med klimaforandringerne i Arktis: - Arktisk Råd er det passende
organ til at regulere udfordringerne i forbindelse med klimaforandringerne af området i Arktis, sagde admiralen.

- I Danmark kan förslag till beslut lämnas och klubbas
under pågående debatt, till skillnad från i Sverige där
beredningstiden är lång, bland annat med behandling i
utskotten. Vår förhoppningen är att debatten i Sverige
leder till tydliga signaler om vad som behöver göras och
att någon tar initiativ i efterhand, säger Johan Lindblad.
(Charlotte Pehrson/NFÖ)
Islands tidligere stats- og udenrigsminister og nuværende
generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Halldór Ásgrímsson. (Fotograf Magnus Fröderberg/norden.org)

PISA må måle kreativitet og entreprenørskap
Dansk ekspert forelagde ny rapport om skolen
Kreativitet, innovasjon og PISA-test skal gå hånd i hånd på
skolen. Det kreves derfor bedre evalueringsmetoder for
å fremme kreative ferdigheter, mener Kultur- og utdanningsutvalget i Nordisk Råd.
- Det er viktig at vi i Norden har en entreprenøriell tilgang
til skolen som kan formidle et helhetlig syn på utviklingen
av menneske, skole og samfunn. Vi skal sikre at det er en
balanse mellom de teoretiske og kreative fagene. Derfor
skal PISA og andre tester ikke gi overvekt av faktakunnskap og mekaniske ferdigheter på skolen. Det skal også
være plass til nyskaping og kreativ tenking, sier utvalgsformann Árni Þór Sigurðsson, Island.
I motsetning til i tradisjonelle fag, som matematikk og
lesing, kan det være vanskelig å måle resultatene av en
økt vektlegging av innovasjon og entreprenørskap. Dermed kreves det bedre evalueringsmetoder for at kreative
ferdigheter ikke skal underprioriteres.
Det er derfor avgjørende at evalueringssystemer som
PISA blir sett som et framtidsorientert evalueringssystem
som, ikke minst, understøtter kreative kvaliteter, ifølge
Árni Þór Sigurðsson.
På et seminar i regi av Kultur- og utdanningsutvalget
under Nordisk Råds møter i Oslo 25. januar, ble det satt
fokus på utviklingen og utforingene ved å tilgodese både
en testkultur og en mer fri, problemorientert og kreativ
tilgang til læring.

Kan gå hånd i hånd
Niels Egelund, Danmark, fra Nordisk ministerråds PISAekspertgruppe presenterte den helt nye PISA-rapporten
PISA – Northern Lights IV på seminaret.
- Den nye PISA-rapporten viser at skoleelever i mindre
grad enn tidligere leser bøker i fritiden, og at det påvirker leseferdighetene deres. I tillegg er antallet av elever
i skolen med en annen bakgrunn enn nordisk stigende,
og disse elevene skårer lavere i PISA. De ressurssterke
elevene flytter i større grad til privatskoler, og de svake
etterlates. Derfor må det settes inn tiltak og kampanjer
som kan øke leselysten, sier Niels Egelund.
Egelund mener at PISA og kreativitet kan gå hånd i hånd
ved at man leger inn kreative elementer i den vanlige
oppgaveløsingen:
- Kreativitet kan også bygges inn i naturfag, språk og
i matematikk. PISA tester også de kreative kompetansene hos eleverne. Den måler hvordan eleverne innsamler, tolker og gjengir informasjon.

Niels Egelund, dansk medlem af
nordisk ekspertgruppe.

Utdanningssystemer som gjør elever og studenter kreative, fleksible og innovative, er en av de viktigste forutsetningene for at de nordiske landene skal kunne bevare
sin konkurransekraft i den globaliserte kunnskapsøkonomien de kommende årene.
-Samtidig er PISA-tester og nasjonale tester viktige tiltak
som bør gå hånd i hånd med innovasjon og entreprenørsskap, sier Egelund.
Kultur- og uddanningsutvalget vil fremover se nærmere
på disse spørsmålene, og se på om man kan iverksette
nordiske initiativer for at sikre at både test og kreativitet fremmes best mulig i de nordiske utdanningssystemene.
(Norden i Veckan)

232 nordiske kulturprojekter fik millionstøtte
I 2011 har Nordisk Kulturfond bevilget i alt 23.414.000 kr.
til 232 kulturprojekter, der samarbejder over de nordiske
grænser. I 2012 har Nordisk Kulturfond mulighed for at
uddele ca. 26,5 mio. kr., oplyser direktør for Nordisk Kulturfond, Karen Bue.

Samlad bild av nordisk EU-politik
Årliga redogörelser av EU-aktiviteter kommer att kunna
lyfta den nordiska EU-politiken. Det menar Nordiska
Rådets presidium, som i ett beslut rekommenderar Nordiska Ministerrådet att utarbeta en sådan redogörelse.
I olika sammanhang och senast på ett presidiemöte i Reykjavik på Island har frågan lyfts om hur man i det nordiska
samarbetet ska kunna vitalisera och synliggöra vad som
görs kopplat till EU. Trots att alla nordiska länder inte är
medlemmar i EU, kan Norden som region spela en stor
roll i det europeiska samarbetet. Både i länderna och i
olika delar av det nordiska samarbetet görs mycket för
att bidra till utvecklingen i Europa, men det finns ingen
samlad bild av det.
Därför rekommenderas nu Nordiska Ministerrådet att
årligen koordinera och sammanställa en beskrivande
men också framåtriktad redogörelse för insatserna relaterade till EU. Man ser också gärna att utrikesministrarna
lyfter in EU-teman av gemensamt nordiskt intresse i de
utrikespolitiska debatterna på den årliga sessionen.
I år har Danmark ett av ordförandeskapen för EU, och
under ett sådant år kan det vara av särskilt intresse att
diskutera EU-politik, enligt Nordiska Rådets rekommendation.
(Norden i Veckan)

Det nordiske samarbejde er blevet styrket af krisen
Blev det understreget ved nordisk debatmøde i København
-Det nordiske samarbejde er blevet styrket af den aktuelle krise og står stærkere end nogensinde. Den nordiske
model kan være et eksempel både for andre europæiske lande og på globalt plan, understregede den danske
minister for nordisk samarbejde, Manu Sareen, ved et
velbesøgt debatmøde den 31. januar i Politikens Hus i
København.

-Men det er rigtigt at vi opfattes meget ens i resten af verden, hvor vi således er gode til at overholde EU-reglerne
(selvom Danmark ikke altid har overholdt ligestillingsreglerne) og til at varetage de fælles opgaver i EU-regi. De
nordiske landes demokrati – opfattelse er også anderledes end resten af Europa, hvor vi således siger ”Ingen over
og ved siden af Folketinget” i forhold til domstolene.

-Vi prioriterer det nordiske samarbejde højt i den danske regering, og vi skal bruge den aktuelle krise til styrke
vores samarbejde og bane vej for et stærkere Norden
indenfor EU, sagde Sareen, der omtalte de nordiske landes stærkt forbundne historie og fremhævede de mange
enestående samarbejdsresultater, der er opnået gennem
årtier.

-Jeg ser den universale velfærdsmodel i Norden som en af
de største udfordringer for de nordiske landes relation til
EU´s indre marked.Vi bliver nødt til at tilpasse vores velfærdsmodel til et åbnet Europa og et system, der bygger
på forsikringer og er langt mere fleksibelt, sagde Marlene
Wind.

Som minister også for ligestilling fremhævede han de
nordiske resultater på dette område, som er tanker der
senest er blevet delt af deltagerne i det arabiske forår:
Den lille forskel mellem rig og fattig og den større ligestilling, er værdier som også resten af verden har brug for.

Fhv. minister Bertel Haarder, formand for den danske
delegation i Nordisk Råd, støttede den danske demokrati-model, hvor det er nødvendigt med en tradition, der
kan værne borgerne mod et flertal - den grundtvianske
statstænkning, og han kritiserede i samme forbindelse
EU-domstolen for at ændre sine afgørelser undervejs.

Også på forskningsområdet er der opnået store resultater på nordisk plan, ligesom ministeren fremhævede, at
de nordiske lande er i fuld gang med at implementere
de 13 konkrete forslag til et styrket udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde, som blev fremsat i Stoltenbergrapporten.

Haarder gjorde opmærksom på, at kun 20 % af dansk
lovgivning er domineret af EU. Generelt er de private virksomheder meget bedre til at samarbejde på nordisk plan
end politikerne, og det er nødvendigt hvis vi skal klare os i
den globale konkurrence. Han erkendte at det går alt for
langsomt med at få løst grænsehindringerne.

-Som Foreningen NORDEN har bemærket, skaber det nordiske samarbejde også bedre konkurrencevilkår - Norden
er jo vores hjemmemarked - og de nordiske værdier og
velfærdsmodel er samtidig en konkurrencefordel. Det
kræver en stærk innovationskultur fremover med stærke nordiske konkurrence – kompetencer. Sammen er vi
stærke med den 10. største økonomi i verden, understregede Sareen.

Både Manu Sareen og Bertel Haarder var dog optimistiske i forhold til at få skabt et mere grænseløst Norden.
Haarder har således bedt den danske statsminister svare
på, hvordan en række konkrete hindringer vil blive løst,
når de skal behandles i Folketinget den 20. april.

Han fremhævede også den folkelige forankring bag det
nordiske samarbejde som det stærkeste argument - vi
forstår hinanden på en helt anden måde end i resten af
Europa, og ministeren nævnte værker og holdninger af
den nordiske kunstner Bodil Kaalund, som han netop
havde besøgt, som et godt eksempel herpå.

Anderledes demokrati-opfattelse
Marlene Wind, Leder for Center for Europæisk Politik,
Københavns Universitet, skildrede sit indtryk af det nordiske samarbejde i EU, hvor forskning viser, at dette samarbejde ikke er større end samarbejdet med andre EU
– medlemslande af bl.a. geografiske årsager.

Deltagerne i debatmødet, fra venstre Manu Sareen,
Marlene Wind, Lars Trier Mogensen, Bertel Haarder og
Heidi Avellan.

Udspillet deres rolle
Heidi Avellan, politisk chefredaktør på avisen Sydsvenskan, var den sidste indleder ved debatmødet, og hun var
stærkt bekymret for, at de nordiske lande havde udspillet
deres rolle som en stærk region.
-Det nordiske samarbejde er gået i stå, og vi agerer ikke
sammen som en enhed i EU, sagde Avellan. Hun brugte
Øresundsregionen som eksempel på, at der efter 11 år
med Øresundsbroen stadig ikke er fundet løsninger på
mange af de grænsehindringer, som står i vejen for en
bedre integration og vækst i regionen.

Tema: Højskoler i Norden

Grundtvigs ideer lever
i hele Norden
Dansk højskoleforstander om det nordiske samarbejde på flere niveauer
-De grundtvigske ideer om folkehøjskolerne lever i bedste velgående i
alle de nordiske lande med højskoler som vi kender dem herhjemme
og ofte med billeder af Grundtvig
på væggen, fortæller næstformanden for Folkehøjskolernes Forening
i Danmark, Kurt Willumsen, der i en
snes år har været lærer på Uldum
Højskole, de sidste 10 år som forstander.
Kurt Willumsen er den ene af de to
danske repræsentanter i Nordisk Folkehøjskoleråd (NFR), der er Nordens
ældste folkeoplysningsnetværk, stiftet i 1956. Formandskabet for rådet
går på skift mellem de fire nordiske
lande og indehaves i år af Norge,
medens regnskabsfunktionen er
placeret i Nordisk Folkehøjskole i
Kungälv i Sverige.
-Selvom idégrundlaget for højskolerne er det samme, er der organisa-

toriske forskelle i de enkelte nordiske lande. I Norge er der således to
nationale højskoleforeninger - én for
de kristne højskoler og en for de frie.
Sverige og Finland har ingen national
forening, men repræsenteres i NFR
af enkelt-højskoler og folkeoplysningsråd, fortæller Kurt Willumsen.
-Det vigtigste ved det nordiske samarbejde i NFR og mellem de enkelte
højskoler er den gensidige inspiration
og erfaringsudveksling. Det giver en
bedre forståelse for mulighederne
inden for sine egne rammer, og man
bliver samtidig mere bevidst om forholdene i de danske lande.
-Der er tale om levekraftige højskoler, men på egne niveauer og med
forskellig lovgivning. I Sverige satses
der således meget på folkehøjskolernes opgaver i forhold til funktionshæmmede af forskellig art, som
udgør op til 20 % af eleverne - forhold

som vi ikke kender til herhjemme, og
de finske højskoler er mere erhvervsrettede end hos os.
-I Sverige arbejder højskolerne endvidere med at flytte skolerne i højere grad fra land til by. De har også
skoler alene for indvandrere, hvor vi
herhjemme også er inde i en positiv udvikling med stadigt flere unge
indvandrere på højskolerne - her
på skolen ca. 10 %- som her får en
enestående mulighed for at komme
”ind under huden” på danskerne.
Men det afhænger i høj grad hvor
meget den enkelte højskole vil satse
på en sådan udvikling, understreger
forstanderen.

Norden i
undervisningen
På Uldum Højskole kommer den nordiske orientering til udtryk på flere
måder.
-Vi har hvert år 7-8 elever fra andre
nordiske lande og således i denne
vinter enkelte elever fra Færøerne,
Grønland og Norge samt flere fra
Island. Det betyder meget i det daglige både hvad angår den sproglige
forståelse eleverne imellem og i relation til samfundsfag som politik, der
giver en bredere forståelse for de
nordiske demokratier.
-Skolen har endvidere i 20 år arrangeret en årlig studietur til Lillehammer området i Norge for både at nyde den
smukke natur, besøge Bjørnstjerne
Bjørnson - museet og andre seværdigheder. Eleverne er meget glade
for opholdet - ofte er det første gang
de er i et andet nordisk land og oplever hvor meget vi ligner hinanden og
har til fælles.
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Elever fra Island, Grønland og Færøerne sammen med forstander Kurt
Willumsen (t.h.) foran den ældste del
af højskolen fra 1849.

Venskabshøjskoler
Om det mere organiserede nordiske samarbejde oplyser han, at der tidligere har været initiativer med venskabshøjskoler mellem Norge og Danmark, men dette
samarbejde er stort set forsvundet. De fleste højskoler
kigger nu langt ud i et internationalt samarbejde, helst
med udviklingslande, har det svært med det europæiske
samarbejde og tænker ikke på, at man kan få store spændende oplevelser i det nordiske.
På et spørgsmål om samarbejde med Foreningen NORDEN bekræfter forstanderen, at han sagtens kan forestille sig noget sådant både centralt og mellem NORDEN
- lokalafdelinger og de enkelte højskoler. Flere skoler laver
allerede ture til Norden, hvor et samarbejde kunne etableres, ligesom der er mulighed for at tilbyde ugekurser på
skolerne af nordisk indhold. Også tilbud til eleverne om
sommerjob gennem NORDJOBB efter højskoleopholdet
kan være en god samarbejdsmulighed.

Højskoleelever
anno 2012
Kurt Willumsen bemærker, at nutidens højskoleelever er
anderledes end forrige generationer - de bliver ikke så
hurtigt ”suget ind” i en bestemt politisk gruppering. De
ved en masse og er mere nuancerede i deres holdninger.
På højskolen vælges der også mere bredt, hvor de således
på skolen i Uldum vælger både idrætsfag og boglige fag,
med en kerne af almene samfundsfag og mange forskellige kombinationer, der også kan ændres undervejs i løbet
af undervisningsperioden. Eleverne skal gerne undervejs
finde ud af, hvad man fremover vil arbejde med professionelt og som fritidsinteresse - det ændres ofte i løbet
af højskoleopholdet.
-En af skolens tidligere forstandere, Poul Erik Søe, fandt
på sloganet ”Frihed til forskellighed”, som vi fortsat
benytter, selvom det senere er blevet misbrugt bl.a. fra
politisk hold. Der er gjort forsøg med en mere kompetencegivende undervisning, men de fleste elever er ikke
interesserede, selv om vi sagtens kan rumme det. Vi skal
fortsat give de unge motivation til at komme i gang med
en videreuddannelse eller til at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal gennem opholdet på folkehøjskolerne
gerne få en afklaring på ”Hvad er jeg for én?” og samtidig
få drive til at komme videre med sin tilværelse, slutter
Kurt Willumsen.
n

Fakta: om Nordisk Folkehøjskoleråd( NFR)

NFR har til formål:
* at skabe en platform for nordisk folkeoplysning
og stimulere debatten omkring udviklingen af
den nordiske folkehøjskole,
* at fremme folkehøjskolernes position i samfundet,
* at informere og understøtte den pædagogiske
udvikling ved at afholde kurser og studieture for
højskolelærere og forstandere,
* at styrke samarbejdet med andre nordiske
aktører inden for folkeoplysning.
Af aktuelle projekter kan nævnes en kortlægning
af hvordan højskolerne arbejder på at dokumentere elevernes reelle - og ikke-formelle kompetencer, et projekt om Den Globale Folkeoplysnings
Pædagogik samt støttefunktioner som Nordisk
Højskolestipendium, Nordplus og Nordisk Børne- og Ungdomskomité.

Fakta: om ULDUM HØJSKOLE

Skolen har 65- 75 elever på vinterskolen. På
skolen har man ikke bestemte linjer, så eleverne
kan vælge mellem de mere end 60 fag, der har
deres interesse. Uldum Højskole er en almen,
grundtvigsk højskole, beliggende ligger midt i det
smukke Østjylland, med busforbindelser til Vejle,
Horsens og Billund.
Højskolen har egen svømmehal (bygget i 1934
med inspiration fra Ollerup Gymnastikhøjskole),
stort flot musikhus med lydstudie, masser af
andre gode undervisningsfaciliteter, hyggelige
opholdslokaler og lækre værelser med internet.
I 10 måneder fra slutningen af august til slutningen af juni har skolen lange kurser, og om
sommeren bydes der på en bred vifte af korte
kurser.
Højskolen er en gammel traditionsrig skole,
oprettet allerede i 1849, men er samtidig en
fuldt moderne højskole med visioner for sin
egen - og højskolebevægelsens fremtid. Rasmus Sørensen, der startede skolen, kæmpede
for demokrati, folkelig oplysning og frihed. I dag
formuleres disse tanker i skolens værdigrundlag
og i mottoet “Frihed til forskellighed”.
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Tema: Højskoler i Norden

-Tragedien i Utøya i Norge gjorde således et stort indtryk
på eleverne, som opdagede at vi har en fælles nordisk
sjæl. Både her i det daglige og på studieturen får de også
prøvet de nordiske sprog af. Ikke mindst blandt de unge
oplever man ofte, at de opgiver at forstå et andet nordisk
sprog og straks slår over i engelsk. Derfor er det vigtigt
at vi har elever fra det øvrige Norden, understreger Kurt
Willumsen.

Tema: Højskoler i Norden

Folkehøjskolerne
- både tradition og nyudvikling
Med en stor mangfoldighed af tilbud, fortæller generalsekretær Niels Glahn
-Vi oplever en meget positiv udvikling for højskolerne i
disse år, hvor vi hører om fulde huse på mange skoler.
Der er godt nok flere unge i disse år, men altså også flere
der søger højskolerne, og det sker efter en 10-årig tilbagegangs - periode frem til 2005, inden det atter vendte,
fortæller Niels Glahn, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i en samtale på hans
kontor i Højskolernes Hus på Nytorv i København.
-Set over en femårig periode er antallet af kursister på de
lange højskolekurser således steget med knap 15 %, mens
antallet af kursister på ugekurser er faldet med godt 10
%, og i alt har folkehøjskolerne ca. 50.000 kursister årligt
fordelt på de forskellige kursusformer.
-Desværre skar den forrige regering meget ned på tilskuddene til de korte 1-2 ugers kurser, som har medvirket til
tilbagegangen i antal deltagere i disse kursusformer bl.a.
seniorkurser, og det er beklageligt fordi de korte kurser er
med at sikre kursustilbud for den brede befolkning, siger
Niels Glahn, der håber at den nye regering – som lovet
- snarest vil rulle disse ordninger tilbage til den tidligere
bedre tilskudsordning.
-Generelt har vi en god dialog med politikerne bl.a. med
den nye kulturminister Uffe Elbæk, som har overtaget bl.a.
højskolerne som ressourt fra undervisningsministeriet. Vi
er nu under folkeoplysningsområdet sammen med bl.a.
folkeuniversiteterne og oplysningsforbundene.
-Under den tidligere regering sørgede Bertel Haarder i
sin periode som undervisningsminister for den særlige
mentor-ordning for unge med særlige udfordringer bl.a.
unge indvandrere, som har været en stor succes for højskolerne.
-Vi skal i det hele taget arbejde for en videreudvikling af
højskolerne, som i højere grad afspejler befolkningssammensætningen end i dag, så der også bliver mulighed for
højskoleophold for dem, der dårligt har råd, understreger
han.
-Vores 70 skoler har en stor mangfoldighed af undervisningstilbud, men alle med en fælles kerne- som dét der
ifølge højskoleloven er højskolernes hovedsigte: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Folkehøjskolerne skal fortsat være eksamensfrie - i vores
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forhold til kursisterne er det ikke et spørgsmål om hvad
man kan, men hvem man er!
-Vi anerkender samtidig behovet for et øget samarbejde
med andre uddannelsesformer som erhvervsskoler og
universiteter om udvikling af nye tidssvarende tilbud.
-Blandt vores aktuelle politiske ønsker er en fjernelse af
”Tvind-bestemmelserne” fra 1996, så vi i endnu højere
grad kan agere som frie skoler, og vi er netop i en god
dialog med ministeren om at værne om de frie skoler.
Selvom vi således ønsker en stor frihed til at drive skole,
anerkender vi samtidig behovet for en lov, der udstikker
rammer, idet vi ser lovgivningen som en beskyttelse af
det særlige ved højskolen, understreger Niels Glahn.

Mange opgaver
Folkehøjskolernes Forening i Danmark, der er blandt
Foreningen NORDEN´s samarbejdende medlemmer, har
som det fremgår af nedenstående FAKTA –boks, som formål ”at arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og
frie vilkår for skoleformens udvikling”.
FFD er en sammenslutning fra år 2000 af Højskolernes
Sekretariat og Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.
Begge organisationer boede den gang i Vartov i København og flyttede efter sammenlægningen til deres nuværende domicil. Foruden højskolerne har foreningen ca.
650 personlige medlemmer, som er interesserede der er
tilknyttet en skolekreds eller højskole.
-Vi favner nu det hele rent opgavemæssigt d.v.s. både
at tale højskolernes sag overfor offentligheden og hele
det politiske system og samtidig bistå skolerne og deres
medarbejdere med rådgivning og uddannelsestilbud på
en række områder. Vi har derfor en bredt sammensat
medarbejderstab her i huset, hvor virksomheden er præget af meget projektarbejde med deraf følgende store
forskelle på antallet af medarbejdere fra 15-til 25, fortæller generalsekretæren.
-Vi sørger også for udgivelse af Højskolebladet 11 gange
årligt, som et uafhængigt magasin men med tilskud og
med bopæl her i huset. Endvidere udgiver vi Højskolesangbogen, der er udkommet siden slutningen af 1800tallet og fortsat er meget populært og benyttet mange
steder i samfundet, foruden på højskolerne.

Tema: Højskoler i Norden

Niels Glahn – generalsekretær siden 2007. Uddannet folkeskolelærer. Har været forstander på flere produktionsskoler. Undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet og i
en periode leder af et FN-projekt i Kosevo om etablering af
produktionsskoler efter borgerkrigen dér.

Fakta: om Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Nordisk og internationalt
samarbejde
De danske folkehøjskoler og deres forening er aktivt med
i det nordiske samarbejde, som medlem af Nordisk Folkehøjskoleråd (NFR), der blev stiftet i 1956 og er Nordens
ældste folkeoplysnings-netværk, med sekretariat hos den
nordiske folkehøjskole i Kungälv i Sverige.
-Vi afholder således en årlig nordisk konference sammen,
der sker en aktiv erfaringsudveksling blandt højskolefolkene, og alle interesserede kan søge om tilskud til højskoleophold i Kungälv.
-Vi driller hinanden lidt ved de nordiske sammenkomster
med debat om hvilke af landene, der kom først med folkehøjskolerne, hvor vi naturligvis holder fast på, at Danmark
var den første med starten af Rødding Højskole i 1844,
hvorfra Grundtvigs - og Kolds højskoletanker så bredte
sig til de øvrige nordiske lande kort tid efter. Tanker som
heldigvis fortsat lever i bedste velgående, understreger
Niels Glahn.
Det nordiske samarbejde er en vigtig del af FFD´s internationale strategi, der er udmøntet i årlige handlingsplaner,
og hvor det overordnede internationale mål er, ”at den
internationale dimension på de danske højskoler styrkes
og synliggøres, som en integreret del af skolernes arbejde
og dannelsessyn”.
Foreningen støtter denne indsats bl.a. via en international konsulent, der både virker med projektarbejde og
støtter højskolerne i udviklingen af deres internationale
aktiviteter.

Folkehøjskolernes Forening har som formål: ”At
arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og
frie vilkår for skoleformens udvikling”. Foreningen
er en medlems- og interesseorganisation som
administreres fra Højskolernes Hus på Nytorv
i København. Huset varetager skoleformens
udvikling, ved at
• være i tæt dialog med det politiske system og
sørger for at tale højskolernes sag
• bistå med hjælp og rådgivning i bl.a. juridiske,
pædagogiske, formidlingsmæssige og administrative spørgsmål
• afholde kurser og efteruddannelsestilbud for
højskolernes ansatte
• afholde årsmøde og generalforsamling i seriøse og festlige rammer
• markedsføre og brande højskolerne via annoncering, web, events og kunderådgivning
• udgive Højskolebladet, som et selvstændigt
og uafhængigt kulturmagasin
• samarbejde med andre uddannelsesformer
om udvikling af nye tidssvarende tilbud
• samarbejde med sagsbehandlere og vejledere om afklaringsforløb.
Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, med forstander Helga Kolby Kristiansen,
Silkeborg Højskole, som formand, og forstanderen på Uldum Højskole, Kurt Willumsen, som
næstformand.
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En højskole med stor
interesse for Norden
Alsidige kursustilbud på aktiv seniorhøjskole
Den smukt beliggende Rude Strand
Seniorhøjskole i Odder er et særdeles aktivt kursussted med alsidige
kursustilbud året rundt inklusive jul
og nytår, fortæller skolens forstander
de seneste fire år, Aage Augustinus,
med en fortid bl.a. som valgmenighedspræst.
-Rude Strand med plads til 65 elever,
er som seniorhøjskole særlig derved,
at vi holder korte kurser d.v.s. kurser
af 14 dages eller 1 uges varighed.
Du vil på højskolen møde en række
lærere, der brænder for deres fag,
foruden at vi bruger gæstelærere
og foredragsholdere som under den
nordiske uge.
-På vores 31 forskellige kurser i 2012
byder vi på spændende foredrag, lit-

teratur, fortælling, debat, musik og
sang. Vi har væve-male-og it-værksteder, motionstilbud, stavgang,
udflugter og meget mere. Vi begynder dagen med morgensamling og
slutter også dagen med et fællesarrangement.
-I samarbejde med organisationerne
Danske Pensionister, De Samvirkende Pensionistorganisationer og
Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, gennemfører vi
endvidere kurser i foreningsledelse
for bl.a. repræsentanter for de lokale pensionistforeninger, fortæller
Augustinus videre.
-Højskolen er en selvejende institution med en bestyrelse, hvor de
nævnte
pensionistorganisationer

er repræsenterede sammen med
repræsentanter for højskolens støtteforening og elevforening og Odder
kommune samt med Odders borgmester, Elvin Hansen, som et meget
interesseret medlem.
-Det var De Samvirkende Pensionistorganisationer, der i 1971 erhvervede det daværende Rude Strandhotel på den smukke bakke lige ned til
Kattegat. I februar året efter kunne
man byde velkommen til det første
kursus, og den 1.april 1973 blev højskolen statsanerkendt.
-Vi har årligt 1.600 - 1.800 kursister,
så der skal hele tiden ske en god
planlægning for at få tingene til at
køre uden problemer. Dog har vores
økonomi været noget belastet på

Travlhed i højskolens maleværksted.
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Samtale i det grønne - et par kursister
foran højskolens mødelokaler.

med ca. 70 deltagere, og afdelingens
årlige generalforsamling på Odder
Højskole med efterfølgende spisning
og foredrag samler ligeledes stor tilslutning, fortæller forstanderen og
lokalafdelings-formanden.

Stort værtsskab
grund af lovændringer i forbindelse
med den daværende regerings genopretningspakke i 2010, der beskar
tilskuddene til højskolernes korte
kurser - som jo netop er vores speciale- med ikke mindre end 35 %.
-Det betød besparelser på højskolens drift samt desværre en nødvendig forhøjelse af kursusgebyrerne
med 20 %, så de i dag udgør mellem 4.000 kr. -5.000 kr. afhængig af
kursets varighed og indhold. Det har
betydet tilbagegang i deltagerkredsen fra bl.a. de dårligst økonomisk
stillede pensionister, og det er dybt
beklageligt, understreger Augustinus.
Han glæder sig dog over, at højskoleområdet nu er blevet underlagt
Kulturministeriet og håber det kan
give bedre vilkår fremover. Der er
tre seniorhøjskoler i Danmark - de to
andre er beliggende i Nørre Nissum
og i Marienlyst på Falster, og der er et
godt samarbejde - bl.a. mødes skolernes personale hvert 2. år til erfaringsudveksling og socialt samvær.

Lofoten, flere gange til Færøerne og
i år til Island. Rejsen indledes med 5
døgns forberedende undervisning
på højskolen og derefter en uges
rejse med maximalt 45 deltagere.
-Der er altid stor interesse for disse
rejser, hvor vi sørger for spændende
programmer, hvor man møder lokale
kunstnere og andre kulturpersonligheder foruden de gængse turistseværdigheder. På nogle af skolens
kurser arrangeres også nordiske
temadage med bl.a. præsentation af
nordisk litteratur og film, og vi synger
naturligvis de nordiske sange.
- NORDEN -afdelingen har også
afholdt en Islands-aften på skolen

I forbindelse med det danske EUformandskab i 1. halvår af 2012, har
højskolen i øvrigt fået en usædvanlig
og spændende opgave- nemlig som
vært for et møde den 19. april for ca.
30 energiministre fra EU - og EFTAlandene, hvortil kommer endnu flere
embedsmænd, tolke, pressefolk m.fl.
med et forventet deltagertal på i alt
ca. 130 personer fra hele Europa.
Energiministrene skal af den danske
energiminister Martin Lidegård bl.a.
orienteres om den danske indsats på
energiområdet, og deltagerne kan
således under opholdet på højskolen
selv se over til Samsø, som netop er
forsøgsområde for fremtidens energiudvikling - og forbrug herhjemme.

Nordiske tilbud
Aage Augustinus har - også som aktiv
formand for NORDEN - lokalafdelingen i Odder med over 200 medlemmer - stor interesse for de nordiske
forhold, og højskolen har således
hvert år et tilbud om en rejse til
et nordisk land, med bl.a. rejser til
Uden mad og drikke….. Et kik ind i skolens spisesal.
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Nordisk uge på Rude Strand
vil blive videreført
Vellykket kursus i samarbejde med Foreningen NORDEN
Selvom Foreningen NORDEN ikke mere råder over Hindsgavl Slot til bl.a. kursusformål, kan mindre også gøre det.
Det blev bevist i ugen fra den 22. -28. februar, hvor Rude
Strand Seniorhøjskole i Odder, i samarbejde med landsforeningen afholdt en nordisk uge med et så vellykket
resultat, at kurset vil søgt gennemført også fremover –
næste gang i ugen fra den 20.-26. februar næste år.
-Den nordiske uge havde 40 deltagere fra flere steder i
landet, og deltagerkredsen passede fint ind i skolens normale deltagerkreds, fortæller højskoleforstander Aage
Augustinus.
-Der var således stor interesse for kursets litterære indslag med foredrag af forfatterne Elsebeth Egholm, Josefine Klougart, Jens Rosendal og vores islandske gæst Einar
Már Gudmundsson.
-Men også foredrag og debatindlæg af lektor Lars Hovbakke Sørensen og Foreningen NORDEN´s landsformand
Arne Nielsen og næstformand Georg Møller om den
nordiske samarbejde havde stor interesse blandt kursisterne. De hørte også foredrag om den norske forfatter
Jan Kjærstads romaner, om den dansk-islandske kunstner
Olafur Eliassons værker, om højskolemanden og forfatteren Jørgen Bukdahl, om sagakvinderne Helga den Fagre
og Kraka samt om vikinger i Norden.
-En guidet bustur til Aarhus med en rundvisning på kunstmuseet Aros var også en succes, og så blev der naturligvis gjort flittigt brug af Højskolesangbogen bl.a. ved en
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Aage Augustinus og Arne Nielsen
ved indgangen til seniorhøjskolen.

nordisk sangaften. Kursisterne havde også lejlighed til
at se Isak Kleist-filmen ”Ved de frosne floder”, fortæller
forstanderen, som selv ledede kurset sammen med Arne
Nielsen.

Brug venskabsby-kontakterne
-Jeg kan absolut bekræfte at kursisterne deltog aktivt i
de mange aktiviteter og med stor interesse. Det er glædeligt, at højskolen vil tilbyde en ny nordisk kursus - uge
næste år, og jeg kan kun opfordre medlemmerne til at
være opmærksomme på dette gode tilbud om at være
sammen om det nordiske en hel uge, siger landsformand
Arne Nielsen.
-Det vil også være en god idé og en udbygning af denne
del af vores virksomhed, hvis lokalafdelinger og kredse

Den unge forfatter Josefine Klougart
- med N.F.S. Grundtvig som en passende baggrundsfigur.

Einar Már Gudmunsson - en spændende indleder fra Island.

Jens Rosendahl underholdt i tale og musik om temaet ”For
hjertesproget er vers og sang”.

kontakter NORDEN- afdelingerne i deres nordiske venskabsbyer og gør opmærksom på denne mulighed for et
fælles mødested ved en nordisk deltagelse i et sådant
ugekursus i Rude Strand, tilføjer han.

Næste års nordiske kursus i februar vil naturligvis blive
med andre foredragsholdere og andre foredragsemner
end ved dette års kursus - men fortsat med tryk på det
nordiske og fortsat med besøg på et kunstmuseum.

Det nordiske samarbejde skal reformeres
Og forslag er velkomne, udtaler den danske samarbejdsminister
De nordiske samarbejdsministre mødtes til møde i Oslo
i februar for blandt andet at drøfte, hvorledes det bedst
kan markeres, at det nordiske samarbejde fylder 60 år
i år.
- Det er vigtigt, at de nordiske lande benytter 60 året for
skabelsen af det nordiske samarbejde til at kigge frem
mod nye horisonter frem for at forblive ved skåltalerne,
udtalte Danmarks nordiske samarbejdsminister, Manu
Sareen.
- Det nordiske samarbejde har opnået mange sejre gennem årene, lige fra den nordiske pasunion til skabelsen af
et fælles nordisk arbejdsmarked. Der består dog fortsat
en række problemer, hvorfor det er vigtigt, at de nordiske
lande benytter 60 året for skabelsen til at kigge frem mod
nye horisonter frem for at forblive ved skåltalerne, sagde
Sareen og tilføjede:
- Den danske regering ønsker et dynamisk og resultatorienteret nordisk samarbejde, der har betydning for den
enkelte borger. Jeg stillede derfor på mødet i Oslo forslag til, at der startes en reformproces for herigennem
at sikre, at det det nordiske samarbejde også de næste
60 år giver merværdi for alle.
- Konkret vil jeg blandt andet foreslå, at der kigges på
samarbejdsområder, hvor de nordiske lande kan spare
penge ved at intensivere samarbejdet. Jeg lægger også
vægt på, at borgerne og erhvervslivet inddrages i udform-

ningen af reformarbejdet og vil allerede nu opfordre alle
til, at synspunkter og forslag til forbedring af det nordiske
samarbejde sendes til mig, oplyser ministeren.
Forslag kan sendes via ministerens sekretariat i det danske Udenrigsministerium (NOR@um.dk).

Nordisk ligestilling drøftet i FN
Manu Sareen og de øvrige nordiske ligestillingsministre
deltog i FN’s Kvindekommissions samling i slutningen af
februar i New York. I forbindelse med samlingen arrangerede Nordisk Ministerråd en nordisk side-event, hvor
ministrene bidrog med indlæg om særlige nordiske udfordringer og løsninger på ligestillingsproblematikken.
– Ambitionen er at det nordiske ligestillingsarbejde kan
fungere som en model for andre lande på internationalt
niveau. Vi ved nu at ligestilling bidrager til den økonomiske udvikling og en styrkelse af demokratiet og derfor
er med til at skabe bæredygtige samfund, udtalte Manu
Sareen.
Norden var i 2011 verdens mest ligestillede region ifølge
World Economic Forums Global Gender Gap Report. I de
sidste seks år har de nordiske lande fastholdt særdeles
gode resultater i rapporten som rangerer verdens lande
på baggrund af ligestilling mellem kvinder og mænd.
I anledning af 60 års jubilæet for Nordisk Råds Litteraturpris, viste Scandinavia House i New York en udstilling om
prisen. Manu Sareen, som også er børnebogsforfatter,
åbnede udstillingen den 27. februar.
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Ting - et nordisk kulturfællesskab
Direktør Niels Halm om Nordisk Kulturfestival i København
Nordisk Kulturfestival TING, som blev
afholdt i forbindelse med Nordisk
Råds session i København i november, var en opfordring til at fejre
det nordiske kulturfællesskab med
mange tilbud inden for musik, film,
litteratur og scenekunst, fortæller
medlem af festivalens styregruppe,
Niels Halm, direktør for Nordens Hus
i Færøerne.
-Kulturfestivalen blev første gang
gennemført i 2009 i Kulturhuset i
Stockholm. Nordisk Råd og Nordisk
Ministerråd havde forinden bedt de
institutioner der står for koordineringen af Nordisk Råds priser om
forslag til en større synlighed af nordisk kulturliv, og jeg både kom med
festival-forslaget og fik til opgave at
få det gennemført. Alle kunstarter
var repræsenteret ved denne første
festival.
-I 2010 fortsatte festivalen i Reykjavik, hvor vi fik flere kulturinstitutioner med og med et godt samarbejde
på både nationalt, regionalt og lokalt
plan. Bag programmet i 2011, hvor
især den nordiske temauge i DR K,
Ny Nordisk Mad og børnekultur var

blandt hovedpunkterne, stod Nordisk Ministerråd, Københavns Kommune og mange kulturinstitutioner i
den danske hovedstad.
-Københavns Kommune har direkte
støttet med 400.000 kr., hvortil kommer tilskud fra de nordiske myndigheder og med de lokale institutioners egen medvirken, taler vi om et
samlet budget på 10-15 mill. kr. for
denne årlige nordiske kulturbegivenhed, fortæller Niels Halm.
-Min erfaring efter disse års festivalarrangementer er vigtigheden af
gode samarbejdspartnere samt af
en løbende evaluering for stadig at
forbedre dette nordiske samarbejde.
Det er også vigtigt med kontinuitet i
et sådant samarbejde, og vi ser nu
frem til dette års festival i Helsingfors, hvor vi foruden de nuværende
samarbejdspartnere også gerne
ønsker et samarbejde med en række
af de store nordiske statsinstitutioner inden for kulturlivet.
-Vi har indtil nu oplevet at det regionale samarbejde bl.a. mellem de
nordiske hovedstæder fungerer sær-

deles godt og håber, at det samme
kan blive tilfældet på nationalt plan.

Hvorfor TING ?
Navnet TING på dette års nordiske
kulturfestival i København henviste
til det islandske Pingvellir som er
navnet på det sted, hvor det islandske Alting blev grundlagt i år 930. Her
mødtes gode mænd og kvinder, ikke
barre for at lave love, men også for
at feste og føre samtaler - det samme
formål som ved denne årlige nordiske festival.

Erfaren projektleder
Niels Halm har mange års praktisk
erfaring med at bruge netværk og
formidle kunst på højt niveau, som
mangeårig medarbejder ved den
daværende danske teater- og kulturorganisation ARTE. Efter nogle år
som sekretariatschef i Internationalt
Kultursekretariat op rettet af Kulturministeriet og Udenrigsministeriet,
har han nu i 6-7 år været direktør for
Nordens Hus i Torshavn, som i forbindelse med institutionens 25 års jubilæum i 2008 foretog en kraftig udvidelse med i alt 800 kvm. lokaler, bl.a.
med støtte fra A. P. Møller - Fonden.

Norsk vinder af
Nordisk Råds Litteraturpris 2012
Dette års vinder af Nordisk RådsLitteraturpris på 350.000 kr.
blev den norske forfatter Merethe Lindstrøm for romanen
”Dager i stillhetens historie” (2011), og den har desuden
givet hende den norske kritikerpris for bedste voksenbog.
I bedømmelseskomitéens motivering hedder det: ”I en stilfærdig, præcis og eftertænksom prosa fortæller Lindstrøm
om hvordan en dramatisk fortid langsomt bryder ind i en
ældre kvindes liv og bevidsthed.”
Merethe Lindstrøm er født i Bergen og debuterede med
novellesamlingen ”Sexorcisten og andre fortellinger” i
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1983. Karakteristisk for forfatterskabet er Merethe
Lindstrøms fokus på moderne menneskers søgen efter
andre og efter mening. Hun var også nomineret til
Nordisk Råds Litteraturpris i 2008 for en anden novellesamling.
Der var i år 14 forskellige forfattere fra de nordiske lande, samt Grønland, Åland og Færøerne og det samiske
sprogområde på listen over nominerede til prisen. De
danske nominerede var Janina Katz for en digtsamling
på polsk og Vibeke Grønfeldt for romanen ”Livliner”.

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 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.
Vårt land, vårt land, vårt fosterland!
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.

Oi maamme, Suomi synnyinmaa,
Soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
Kuin kotimaa tää pohjoinen,
Maa kallis isien.

Den finske nationalsang er den eneste nordiske nationalsang der foreligger på to sprog. J.L. Runebergs
indledningsdigt til den storslåede
digtcyklus ’Fänrik Ståls sägner’ fra
1848 fik hurtigt status som nationalsang og blev hurtigt gendigtet
på finsk. I over hundrede år læste
børnene i både de svenske og finske
skoler om helte og heltinder i krigen
mod Rusland 1808-09, og også vi
andre har glædet os over de poetisknaive og alligevel umiddelbart opløftende skildringer.

Snellman valgte mange svensksprogede familier i Finland at skifte over
til finsk – og forfinskede også deres
navne. Den fine nationalromantiske maler Aksel Gallén ændrede sit
navn til Akseli Gallen-Kallela. Og Elias
Lönnrot digtede det store nationalepos Kalevala i 1835 på grundlag af
stof fra finsk folkedigtning. Kalevala
er oversat/gendigtet til dansk i 1907,
gendigtet til prosa i romanen Himmelsmeden af vor egen Søren Sørensen i 1988 og nyoversat af Hilkka og
Bent Søndergaard i 1994.

Også i dansk har vi lånt fra Runebergs
digtkreds: En lotte, et medlem af Det
Danske Lottekorps (tidligere Danske
Kvinders Beredskab) er opkaldt efter
Lotta Svärd, en af Runebergs heltinder.

Lönnrot udgav i årene 1867-80 en
Finsk-svensk ordbok; sammen med
Kalevala bidrog den væsentligt til at
forme det moderne finske skriftsprog
og opbygge en finsk national identitet. Som relativt ungt skriftsprog har
finsk den styrke at afstanden mellem
talesproget og skriftsproget er meget
mindre end hos os.

Sprogspørgsmålet om svensk eller
finsk har i det hele taget været et
centralt spørgsmål i Finland lige
siden 1809. Da Rusland i 1809 gjorde Finland til et storfyrstendømme
med zaren som storfyrste, begyndte
sprogdebatten for alvor – og den
faldt jo sammen med de nye nationalistiske strømninger i hele Europa.
Zaren lod Finland beholde svensk
som forvaltnings- og retssproget, og
lovgrundlaget var fortsat Svea Rikes
Lag. Den dannede elite var dengang
svensktalende, men man måtte jo
også konstatere op i 1800-tallet at
’svenske kan vi ikke blive, russiske vil
vi ikke være, så lad os blive finske’.
Finskhedsbevægelsen fik ikke lagt
hindringer i vejen af russerne, og
under ledelse af bl.a. Johan Vilhelm

I 1863 fik Snellman med det såkaldte sprogmanifest gennemtrumfet at
finsk blev ligestillet med svensk i Finlands forvaltning; det blev lovfæstet
i 1903, dvs. stadig i storfyrstendømmets tid. Alt dette var klart et led i
at opbygge Finland som nation inden
for det russiske imperium, og det
lykkedes jo bl.a. på denne måde at
skabe grundlaget for Finlands fulde
selvstændighed i 1917.
Finland er siden da et officielt tosproget land. I dag skal offentligt ansatte
på et vist niveau kunne dokumentere at de behersker både svensk og
finsk. Men sprogstriden lever stadig
og giver sig af og til udtryk i nærmest
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hadske læserbreve i aviserne.
Det finske sprog er på mange måder
interessant. Det er helt anderledes
end de øvrige nordiske sprog. Det er
af den uralske sprogæt og har en fundamentalt anden opbygning. Jeg skal
spare læseren for en gennemgang af
fx det finske kasussystem med 15
kasus, blot bemærke at hvor vi i det
øvrige Norden anvender præpositionsforbindelser til bl.a. at udtrykke
noget rumligt (på landet, i huset
osv.), anvender finnerne bøjning – og
det er altså ikke let for en fremmed
at lære de bøjningsmønstre.
Lydsystemet afviger også. Vokalerne
og de fleste konsonanter kan være
både korte og lange, og længdeforskellene er betydningsbærende. Kort
lyd skrives med enkelt tegn, lang lyd
med fordobling. Trykket ligger altid
på første stavelse. Rent finske ord kan
ikke begynde med to konsonanter:
ranta er ordet strand. b forekommer
ikke: bank hedder således pankki.
For ordforrådets vedkommende er
det nordisk set interessant at man
i ’det finske køleskab’ har bevaret
også visse urnordiske ord i næsten
uændret form: konge har på finsk
den urnordiske form kuningas. Og
samhørigheden med Sverige gennem så mange hundrede år har også
sat sig spor ved at ordenes betydning
i høj grad er som betydningen i de
skandinaviske sprog.
Den svensktalende befolkning i Finland omfatter stadig 5-6 % af landets
indbyggere. De fleste finsktalende
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ved at svensk er vejen til Skandinavien, så også rigtig
mange finsktalende kan bruge svensk; svensk er stærkt
placeret i de finske skoler og uddannelser, men samtidig
kan man mærke at de gamle sociale fordomme om at
svensk er overklassesproget, stadig lever i debatterne –
uanset at der heller ikke i vore dage ikke er nogen forskel
på de sociale mønstre mellem svensk- og finsktalende.
De svensktalende bor i Nyland (Helsingforsområdet),
omkring Åbo og i Österbotten, men de er selvfølgelig

også pressede af medierne. Afgrænsede sprogområder
er der få af tilbage, for påvirkningen fra især radio og tv
er massiv – også der. Men stadig er der svensktalende
’sprogøer’ med svenske skoler i ellers helt finske byer som
Tammerfors, Uleåborg og Björneborg.
For danske er finlandssvensk den variant af svensk der er
lettest at forstå, men mærkeligt nok er det med forståelse
ikke symmetrisk. De finlandssvenske har sværere ved at
forstå os end vi har ved at forstå dem!
n

”Vi skal tale sammen om det fremtidige samarbejde”
Understreger erfaren svensk NORDEN -aktivist om venskabsby-samarbejdet
-Når vi mødes i Island næste gang i vores nordiske venskabsby - ring må vi tale alvorligt sammen om det fremtidige samarbejde. Om det er så værdifuldt at vi skal fortsætte hermed, for i så fald skal dette samarbejde udvikles
fremover og med mere substans bagved, siger den tidligere formand for NORDEN-afdelingen i Elslöv, Kristina
Warming, i en samtale på det lokale rådhus i Skåne om
samarbejdet med bl.a. den danske venskabsby- og NORDEN -afdeling i Rudersdal.
-Vi må også i højere grad præsentere Norden i et globalt
sammenhæng- også andre lande ser op til vores nordiske model, og der er mulighed for dialog herom. Der er
flere fremtrædende personer fra Norden, der gør en stor
indsats på internationale poster og som er meget agtede
for deres indsats.
-Det er fortsat vigtigt at kunne omgås i Norden også på
kommunalt plan, hvor vi gensidigt kan påvirke hinanden.
Som et praktisk eksempel kan jeg nævne forslag om
samarbejde på erhvervsområdet mellem Asker i Norge,
Rudersdal og Eslöv, som blev rejst for nogle år siden. Vi
kan således tilbyde arealer til placering af nye virksomheder samt stor marketing-ekspertise.
-Samtidig må vi sammen arbejde for at fjerne grænsehindringer mellem de nordiske lande bl.a. på skatteområdet,
som findes urimeligt, understreger Kristina Warming,
som også savner en mere målrettet indsats på skoleområdet bl.a. ved direkte kontakt over internettet mellem
skoleklasser i venskabsbyerne.
-Det har også sammenhæng med undervisningen i lærerhøjskolerne, hvor de fremtidige undervisere bør lære at
starte tidligere i folkeskolen med undervisning om Norden.

Mange muligheder
-Der er masser af muligheder for samarbejde over grænserne. Jeg har selv som professionel guide bl.a. i lokalområdet arbejdet meget med nordisk samarbejde, og jeg
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tror det er vigtigt at dette udfolder sig på andre måder
end blot gennem store arrangementer - f.eks. på styrelsesniveau, tilføjer den nyvalgte formand for NORDEN
-afdelingen, Yvonne Elisson - Mortiér:
-Etableringen af en nordisk forbundsstat, som foreslået
af professor Wetterberg, kunne gøre samarbejdet endnu
stærkere.
På spørgsmålet om lokalafdelingens virksomhed, oplyser
de to repræsentanter, at afdelingen har et nogenlunde
konstant medlemstal på ca. 60 medlemmer plus familiemedlemmer og gennemfører ca. fem medlemsarrangementer bl.a. foredrag og udflugter pr. år. Ved årsmødet i februar, hvor formanden for Rudersdal-afdelingen,
Georg Møller, deltog og var blandt indlederne, deltog ca.
30 medlemmer.
Lokalafdelingen er aktivt med i NORDEN´s distrikt Skånes aktiviteter og herunder i det særlige samarbejde, der
er etableret mellem lokalafdelingerne på begge sider af
Øresund.

Skolen i Hillerød
Ét af Kristina Warmings hjertebørn er den nordiske lejrskole i Hillerød hver sommer, hvor hun og lokalafdelingen
har repræsenteret hele den svenske landsforening gennem en årrække. Lokalafdelingen har desuden selv støttet unges deltagelse i lejren gennem tilskud på 2 x 1.000
kr. til unge fra lokalområdet.
NORDEN - afdelingen har også gjort reklame for NORDJOBB - ordningen, ikke mindst i en tid med megen ungdomsarbejdsløshed.
Slutteligt erkender både den tidligere - og den nye formand for Eslöv-afdelingen, at de ikke har meget kendskab
til - eller kontakt med FNF (Foreningen Nordens Forbund),
selvom organisationen har sekretariat - indtil videre - i det
nærliggende Malmø.

Tema: Venskabsbyer i Norden

FNF arbejder i øjeblikket med gennemførelse af en mere aktiv
kommunikationsstrategi - både udadtil og indadtil - og det er der
øjensynligt behov for.
ET GODT UDFLUGTSMÅL

Yvonne Elisson-Mortier er ikke ukendt med det nordiske
samarbejde. Hun har i mange år været kasserer og
sekretariatsleder for den nordiske organisation for turistguider, Inter Nordic Guide Club, IGG.
-IGG arbejder for internordisk samarbejde mellem foreninger for turistguider i de nordiske lande, med over
1.000 medlemmer i de nordiske lande bl.a. i Danmark
og Færøerne, og vi holder således både større møder og
styrelsesmøder på skift mellem de forskellige lande, fortæller hun og slutter - på denne baggrund - med følgende
opfordring:
-Det smukke Skåne med bl.a. sine mange herregårde og
slotte kan være et godt udflugtsmål for danske NORDENafdelinger, siger lokalafdelingens nye formand, der selv
virker som professionel guide i hele Skåne og omegn. Hun
kan kontaktes pr. tlf. 004 64159 4141 eller på e-mail
adressen: yvonne.mortier@live.se
På Eslöv Rådhus foran det lokale byvåben ses fra venstre
Yvonne Elisson - Mortiér og Kristina Warming.

”Vi behøver hinanden som naboer”
Borgmester i svensk venskabsby om det nordiske samarbejde
-Det nordiske samarbejde er fortsat vældigt vigtigt, men
vi er ikke så gode til det mere. Da vi blev medlem af EU,
mistede mange interessen for det nordiske, og det er
forkert. Der er således ikke så meget samarbejde over
grænsen, som der burde være, for vi behøver hinanden
som naboer, understreger Cecilia Lind, (S) borgmester i
Rudersdal kommunes svenske venskabsby, Eslöv i Skåne,
i en samtale på hendes hyggelige kontor i det lokale rådhus.

Cecilia Lund på sit kontor.
Hun har været byens borgmester
i foreløbig 11 år.

-Vi har således ca. 100 danskere, der er bosat i kommunen og som pendler dagligt til deres jobs på Sjælland. Vi
har endda et dansk kommunalbestyrelsesmedlem, Arvid
Frandsen, der repræsenterer Sverigedemokraterne. I det
hele taget har den faste Øresundsforbindelse betydet
meget for vores kommune bl.a. vores erhvervsudvikling,
men måske ikke så meget for forståelsen mellem danskere og svenskere, fortsætter borgmesteren.
-I Eslöv kommune findes der 80 forskellige sprog på
grund af mange indvandrere, og vi er stolte af at det går
så fint for forståelsen mellem borgerne også blandt børn
og unge. Det er naturligvis ikke problemfrit med bl.a.
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mange flygtninge, men vi ved at problemerne skal løses.
Arbejdsløsheden i kommunen er på 5-6 % eller mindre
end landsgennemsnittet, men desværre er ungdomsarbejdsløs-heden oppe på 20 %, fortæller Cecilia Lind.

Venskabsbysamarbejdet
På spørgsmålet om kommunens nordiske venskabsbysamarbejde understreger borgmesteren, at kommunestyret altid er aktive på dette område, men desværre ikke
kunne være repræsenteret ved det seneste venskabsbytræf i Rudersdal på grund af et andet rejsearrangement
i samme periode.
-Vi yder ikke direkte tilskud til dette samarbejde, men
betaler for udgifterne når delegationer fra kommunen
deltager i sådanne møder, som det sker ved det næste
nordiske træf inden for denne venskabsbyring, der finder sted i vores islandske venskabsby Gardabær den
29.juni-1.juli, hvor jeg selv deltager sammen med kommunaldirektør Eje Ringborn og andre kommunale repræsentanter.
-Gennem årene har vi endvidere støttet bl.a. udveksling
af skoleklasser, musikskoler samt gennem personaleudveksling imellem venskabsbyerne. Samarbejdet har mest
fundet sted på det kulturelle område, for Eslövs vedkommende således gennem den lokale skakklub, tennisklub
samt inden for folkemusik - og dans.
-Et smukt led i festligholdelsen af kommunens 100 års
jubilæum i fjor var en stor korfestival med deltagelse
af voksenkor fra bl.a. venskabsbyerne Asker i Norge og
Rudersdal. Det var klassiske kirkekoncerter, men korene
gav også koncerter i vores ældrecentre under besøget.
Om fremtidsudsigterne for venskabsbysamarbejdet med
bl.a. mange strukturelle ændringer på kommunalt plan,
understreger Eslövs borgmester, at kommunen gerne vil
udvide dette samarbejde, men der må nødvendigvis ske
en prioritering af økonomiske hensyn:

FAKTA OM ESLÖV KOMMUNE

Den svenske kommune med ca. 17.000 indbyggere ligger midt på den skånske slette ca. en
times direkte togkørsel fra Københavns-området. Allerede fra 1800-tallet har byen været et
vigtigt jernbaneknudepunkt. Foruden hovedbyen
Eslöv består kommunen af 11 landsbyer hver
med sin karakter og sin historie.
I regionen er der et stort udbud af højere uddannelser, flere internationale arbejdspladser, større sygehuse og flyvepladser. Eslöv har tradition
for en stærk levnedsmiddel - og værkstedsindustri og har den største tilvækst af nye virksomheder i regionen.
Den er også af Sveriges øko - kommuner med de
særlige krav dette stiller til bl.a. miljø - og produktion. Kommunen har et rigt kultur - og idrætsliv
med bl.a. et meget populært Medborgerhus og
er beriget med en smuk natur i mange områder samt med ikke færre end 8 herregårde og
historiske slotte. Også de lokale kirker tilhører
kulturarven, og mange af dem har sit udspring i
1100- og 1200-tallet, da Skåne var dansk, og de
rummer enestående interiører og kalkmalerier.
Kommunestyret består af 49 valgte medlemmer fra i alt 9 partier, hvoraf de to største,
Socialdemokraterne med 17 medlemmer og
Moderata Samlingspartiet med 10, har et flertals-samarbejde med S-borgmesteren og med
en viceborgmester fra det andet parti.
-Men vi skal gerne gøre mere for at oplyse ungdommen
om Norden og det nordiske samarbejde. Det er ikke alle,
der ved at dette eksisterer.

Ellinge Slot - et af Skånes ældste herresæder
med aner tilbage i 1100-tallet. Slottet er åbent
for publikum.
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Hvem har patent på den nordiske model?
Socialdemokraterne i Sverige ansøgte i december 2011
om patent på betegnelsen ”den nordiske model”.
Det er bl.a. fremgået af den efterfølgende debat, at man
hos Socialdemokraterne mener, det er godtgjort, at den
særlige nordiske cocktail af velfærdsstat og markedsøkonomi primært er et resultat af arbejderbevægelsens indsats i det 20. århundrede
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd gjorde i marts principielt indsigelse mod patentet. Her understreger man, at
der er tale om et juridisk anliggende.
- Det forekommer både praktisk urimeligt og principielt
forkert, at en national instans tager patent på en betegnelse, som allerede anvendes i en betydelig bredere
sammenhæng på tværs af alle de nordiske lande, udtaler Nordisk Råds direktør, Jan Erik Enestam, og Nordisk
Ministerråds generalsekretær, Halldór Ásgrímsson.

Fik internationalt fokus

bejde, som Nordisk Råd (parlamentarikernes forum) og
Nordisk Ministerråd (regeringernes samarbejdsforum)
står i spidsen for. Blandt andet er udtrykket brugt alene
de seneste par år i ca. 200 publikationer og i forbindelse
med de mange konferencer afholdt af Ministerrådet.
En række internationale medier havde fokus på sagen
og ikke mindst dens juridiske aspekter. ”Washington
Post” bragte således en artikel om sagen, hvor man stiller spørgsmålet ”Hvem skabte den nordiske model ?”, og
selv i lande som Puerto Rico blev emnet taget op.
Debatten har nu bredt sig i de nordiske lande, hvor især
svenske og finske medier har taget spørgsmålet op.
Som omtalt andet steds afholdes der i april en række
høringer i de nordiske parlamenter om en øget indsats for
at afskaffe grænsehindringer mellem de nordiske lande,
hvor spørgsmålet om den nordiske model ligeledes kan
tænkes at komme op.

Betegnelsen ”Den nordiske model” anvendes naturligt
nok ikke mindst i forbindelse med det nordiske samar-

Udveksling af kommunal viden mellem Thorshavn og Esbjerg
Som et led i en samarbejdsaftale mellem den færøske
hovedstad Tórshavn og Esbjerg kommune var en delegation på 10 i Esbjerg to dage i februar. Delegationen bestod
af både politikere og embedsmænd fra kommunen, heriblandt borgmester Heðin Mortensen.

og erfaringer, samt at udvikle den enkelte leder/medarbejder. Udvekslingen sker på udvalgte fagområder inden
for Teknik & Miljø – i første omgang inden for landsbyplanlægning, kommune- og lokalplanlægning samt bygningsbevaring.

Den 7. februar mødtes delegationen med bl.a. borgmester Johnny Søtrup for at underskrive en aftale om
udveksling af kommunal knowhow (viden) mellem de to
kommuner. Det skal ske ved en udveksling af kommunale
ledere og medarbejdere, hvor formålet er at dele viden

I løbet af dagen var den færøske delegation på tur rundt
i Esbjerg kommune, hvor de bl.a. besøgte Esbjerg Havn,
Esbjerg Erhvervsudvikling og Blue Water Shipping. Dagen
efter gik turen til Ribe, hvor programmet omfattede
besøg hos Ribe Kunstmuseum og byens gamle rådhus.n

Repræsentantskabsmøde i Strib

års repræsentantskabsmøde foreslås lørdag den 4. maj
på Frederiksberg.

Foreningen NORDEN holder sit årlige repræsentantskabsmøde lørdag den 12. maj kl. 10.00 i Strib Fritids - og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1 i Strib ved Middelfart.
Der bliver velkomst ved landsformand Arne Nielsen og
Middelfarts borgmester, Steen Dahlstrøm, med et efterfølgende kulturelt indslag samt uddeling af Foreningen
NORDEN´s Hæderspris.
Repræsentantskabet skal bl.a. drøfte landsstyrelsens
forslag til Strategiplan samt vedtægts -ændringer vedrørende foreningens kredse. Som tid og sted for næste

Repræsentantskabsmødet afsluttes med en temadrøftelse om emnet ”Nordisk Sprogpolitik” med et oplæg ved
Bodil Aurstad, Nordisk Sprogkoordination. samt eventuelt med vedtagelse af en udtalelse fra mødet.
Alle NORDEN- medlemmer er velkomne til at overvære
mødet, mod et deltagergebyr på 100 kr. for ikke-delegerede fra lokalafdelingerne. Tilmelding til landskontoret
senest 1 uge før.
Med venlig hilsen
Landsstyrelsen
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Fra prins i Augustenborg
til norsk statsleder
Nordisk seminar om skæbneåret i Norden: 1814
Det var tilfældigt, men alligevel bemærkelsesværdigt, at
et dansk - norsk seminar om begivenhederne i Norge i
1814 d fandt sted i Alsion, Syddansk Universitets afdeling
i Sønderborg - få kilometer fra Augustenborg Slot - det
tidligere domicil for prins af Slesvig-Holsten-SønderborgAugustenborg Christian August 2., som i 1807 blev statsminister i Norge og leder af den norske hærs forsvar mod
svensk indtrængen. Han blev i 1809 valgt til svensk tronfølger som Karl August, men døde året efter kun 42 år
gammel.
Denne sammenhæng blev på seminaret indledningsvis
beskrevet af lektor Bård Frydenlund fra universitetet i
Oslo, der arbejder på en bog om begivenhederne i 1814 - i
god tid inden 200-året bliver markeret om 2 år.

Dansk opløsning
Set med danske øjne blev tabet af Norge dette år indledning til en yderligere opløsning af det gamle danske
monarki. Således blev tropekolonierne i Indien og Guldkysten solgt til briterne i 1845 og 1850. Hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenborg gik tabt efter krigen i 1864
til Preussen og Østrig. Dansk Vestindien blev solgt til USA
i 1917, og fra året efter var Island udelukkende i personalunion med Danmark til landet blev helt selvstændigt
i 1944. Efter 2. Verdenskrig fik Færøerne og Grønland
hjemmestyre i henholdsvis 1948 og 1979 og Grønland
selvstyre i 2009.
Hele denne proces om udviklingen i 1814 og eftervirkningerne i Norge, hertugdømmerne og kolonierne blev
belyst af nordiske historikere gennem indlæg og debat
ved seminaret over 2 dage.
Bård Frydenlund erkendte i sit indlæg, at 1814 er det
mest udforskede tema i norsk historie, hvor der fortsat er
en ”historikerkrig” om begivenhederne var en revolution,
et mirakel - år eller et brud og med hvilke perspektiver
helt op til vore dage.
I en gennemgang af begivenhederne for Norge i løbet
af 1814 skildrede han resultatet af Kiel-fredsafslutningen
den 14.januar, hvor det bl.a. blev afgjort at København
ikke mere var norsk hovedstad. Ved det såkaldte ”Notabelmøtet” den 16. februar, hvor en række norske nota-
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biliteter som ledende embedsmænd, officerer og politikere mødtes, blev grunden lagt til etableringen af en
Riksforsamling på Eidsvoll den 10. april, hvor man frem
til samlingens afslutning den 20.maj gik de konstituelle
emner igennem punkt for punkt i en stadig debat mellem
selvstændigheds- og unionspartierne.
Den 17. maj blev der således enighed om en norsk grundlov - den mest frie forfatning i Europa på dét tidspunkt,
men stormagterne ville ikke anerkende et selvstændigt
Norge, og der udbrød krig den 28.juli, som endte med
fredsforhandlinger i perioden 6.-14.august,. Her skabtes
”Moss - konvensjonen” og de videre forhandlinger og
nyvalg, med etablering af Stortinget 7. oktober, unionen
med Sverige den 20. oktober og November - grundloven
den 4. november.
Først i 1884 fik landet Nordens første parlamentariske
regering, og unionen med Sverige blev opløst efter en
folkeafstemning herom i 1905. Den danske prins Carl blev
valgt som kong af Norge som Haakon 7.
Frydenlund besvarede selv spørgsmålet: Hvorfor tillod
de andre lande bl.a. i Norden så forholdsvis gode betingelser for Norges fremtidige styreform allerede i 1814? :
Konstitutionen blev sikret, ingen ønskede en guerillakrig i
landet, og der blev enighed om en fælles konge for Norge
og Sverige:
-Der var tale om et enormt skridt fra enevoldsstyre til
konstituelt monarki på et tidspunkt, hvor der også var
oprørsstemning i Danmark, hvilket blev bemærket i
Norge, sagde den norske historiker, der gennemgik sine
egne studier over emnet konkurrerende kommunikationsstrategier – i dette tilfælde forskellen på enevoldsstaten, bestående af embedsmænd, officerkorpset og
gejstligheden, der var baseret på kommandoer, medens
handelsnetværket nationalt og internationalt, var baseret på tillid.

Andre historiske udviklinger
Efter adskillige kommentarer fra norske og danske historikere bl.a. af professor Uffe Østergaard, CBC, der også
stod for den afsluttende perspektivering, indledte 1814projektets koordinator, ph.d.Rasmus Glenthøj, Syddansk
Universitet, om fornorskningen af Norge efter 1814.

Anna Agnarsdottir skildrede udviklingen i Island, og lektor ved Grønlands Universitet, Thorkild Kjærgaards indlæg handlede om Grønland med sideblik til Færøerne.

Der blev lyttet interesseret og livligt
kommenteret af deltagerne i seminaret.

Seminaret fortsatte med et foredrag af Niels Erik Vilstrand
om ”Den nationella hanteringen av en förlust- Sverige
post 1809 jämfört med Danmark post 1814”, medens 2.
dagen i Alsion havde emnet ”Hertugdømmerne og kolonierne” som tema.
Her var der indlæg af studieleder Lars H. Henningsen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, om Slesvig
1813/14, forskningsleder Hans Schultz Hansen, Statens
Arkiver, fortalte om Hertugdømmernes nationalisering
1815-48, og Erik Gøbel talte slutteligt om de danske kolonier i Dansk Vestindien.

Fakta om det danske 1814-netværk

1814 udgør et af de mest skelsættende årstal
i dansk og nordisk historie. Efter 7 år med krig,
ødelæggelse og finansiel ruin blev Frederik 6.
i dette år tvunget til at afstå Norge til Sverige,
hvilket marker den danske stats overgang fra en
regional politisk og militær faktor til den mindre
stat, som vi kender i dag.
Formålet med det danske 1814-netværk er at
skabe kontakt mellem danske, nordiske og udenlandske humanistiske forskere for at afklare, hvad
der ledte til 1814, hvad der skete i selve året og
hvilke konsekvenser begivenhederne havde politisk, kulturelt, mentalt, socialt og økonomisk for
Danmark og Norden.
Netværket består i øjeblikket af ca. 90 forskere fra Danmark, Norden og det øvrige Europa
inden for et bredt udsnit af de humanistiske
fag. Netværket afholder i årene 2010-2012 et
antal konferencer og tematiske seminarer i hele
Norden.
Det danske 1814-netværk er finansieret af Det
Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation.
Netværket er tværinstitutionelt og tværfagligt,
og det administreres fra Institut for Historie,
Kultur og Samfundsbeskrivelse ved Syddansk
Universitet.

Bård Frydenlund, Oslo Universitet,
om begivenhederne i Norge i 1814.
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Smagen af Norden
Af Mogens Bisgaard
Sidste efterår mødte jeg Innunguaq Hegelund. Han er
de to sidste år blevet kåret som Grønlands bedste kok
– som første grønlandske indehaver af den titel.
Inu er kok på Hotel Icefiord i Illulissat, hvor han laver
moderne grønlandsk mad med lokale råvarer. Fisk, vildt,
det sparsomme grønne fra fjeldet og råvarerne fra de
stadig flere grønlandske gartnere. Selv om den globale
opvarmning har gjort, at gletcheren Sermeq Kujalleq ikke
længere så regelmæssigt kælver i fjorden og dermed forringet udsigten fra hans hus, glæder Inu sig. Han regner
nemlig med at få grønlandske frilandsjordbær i restauranten allerede i år. Og som han siger: De kan kun komme
til at smage helt fantastisk.
Grønland er et yderpunkt i det nordiske område. Her smager man tydeligst fordelene ved at bo i et koldt område.
Kulden, de lange, lyse dage og de lyse nætter gør noget
særligt ved planterne. Lyset er godt for planternes fotosyntese, kulden nedsætter væksthastigheden.
Den energi, der i et varmere klima ville være blevet brugt
på at vokse, bliver i stedet oplagret i planterne – for jordbærrenes vedkommende som sukker. Samtidig får planterne et højere alarmberedskab. De skal forsvare sig, så
de ikke bliver spist af dyr eller insekter før slægten er ført
videre og de har sat frø. Og de skal modstå påvirkning fra
det barske klima. Det kan vi faktisk også smage.
Planternes forsvarsmekanismer er nemlig typisk de stoffer, der giver dem den karakteristiske smag – stoffer som
terpener, fenoler og antioxidanter. Og på den måde opstår
det, man kan kalde et nordisk terroir: Klima og jordbundsforhold, der giver råvarerne en særlig karakter.

Set frem til sæsonen
Inus glæde over frilandsbærrene er
ikke enestående. Nordboer har altid
set frem til sæsonen: For kirsebær,
jordbær, blåbær, tyttebær, multebær
og æbler. Eller for andre af de råvarer,
vi kun kan opleve en gang om året
i en begrænset tid. Stenbiderrogn,
asparges, makreller, svampe, harer,
kronvildt. Det er et rush, vi skal sætte
pris på. For i praksis kan det let blive
ødelagt: Vi kan få jordbær og æbler
året rundt.
Og vi behøver ikke vente på makrellen, hornfisken og kronvildt – for
pangasiusfileten og det opdrættede
hjortekød er altid klar i frysedisken.
Mogens Bisgaard, næstformand i Sloow
Food København – Nordsjælland.

I supermarkederne er hylderne aldrig tomme og kvaliteten altid ensartet – hvad enten vi befinder os i Sisimiut,
Stockholm eller Sønder Omme. Hvis vi vil, kan vi nøjes
med en årstid. En årstid, hvor solen er en sparepære,
bygerne erstattet af fugtanlæg, brisen af aircondition, og
fuglenes kvidren af en harddisk med omsætningsfremmende muzak.
De store supermarkeders og fast food - kædernes virkelighed har trængt sig ind i vores hverdag gennem de sidste
tres år. Men vi er mange, der vil noget andet. Mange, der
drømmer om en verden, hvor smagen af det solvarme,
friskplukkede jordbær i juli, sprødheden fra den nystukne
asparges i juni, spillet mellem saft, syre og sødme i æblesorterne fra august til marts og fryden ved sommerens
første smørstegte rødspætte med persille og nye kartofler er kilder til livslyst og glæde. En verden, hvor kvalitet,
mangfoldighed og smag er i højsædet.
Oprøret mod supermarkedernes og fast food - kædernes mekaniserede livsstilsstilbud begyndte i 1989. Der
lød ingen riffelskud og der blev ikke kastet med brosten.
Det var et oprør, der blev ført med kniv og gaffel og den
gode smag som våben. Det år samledes repræsentanter
fra tyve lande i Rom for at skrive under på et et manifest, hvor det bl.a. hedder: ”Let us rediscover the flavours
and savours of regional cooking and banish the degrading
effect of fast food”. Manifestet er grundlov for Slow Foodbevægelsen, som i dag tæller mere end 100.000 medlemmer over hele verden – heraf 300 i Danmark.
Køkkenmanifest
Herhjemme har mange kokke gennem årene kæmpet for
lokale råvarer og opskrifter – med fx Erwin Lauterbach
og Søren Gericke som markante bannerførere i halvfjerdserne og firserne. Tanken om de lokale råvarer fik ekstra
liv da en række nordiske kokke underskrev ”Køkkenmanifestet for det ny nordiske køkken”, som handler om at
fremme nordiske produkters og producenters mangfoldighed.
Manifestet, som har fået politisk opbakning fra Nordisk
Råd, er bl.a. tankegods for Noma og mange af de andre
restauranter i Norden, der har lokale råvarer på menuen –
og har via en forskningsbevilling fra Nordea ledt til forskning i hvad det er, der gør nordisk mad så særegen.
For os i Slow Food er det endvidere en særlig glæde at
hilse et nyt netværk 360° Nord velkommen om bordet.
Et netværk, der kan udrette det, forskningsprojekter som
OPUS netop ikke har på programmet: Gøre de lokale produkter og producenter kendte og tilgængelige for dem,
der har lyst til noget andet end ensformighed.
n

STORT NORDISK TEATER - SAMARBEJDE
Fire nordiske teatre er gået sammen
i et tværnordisk samarbejde for at at
skabe årets scenekunstbegivenhed
2012 : Malmö Stadsteater, Får302
i København, Rekjavik City Theatre
og Islandske Vesturport. Det drejer
sig om forestillingen ”BASTARD - en
familiesaga”, som har verdenspremiere i Reykjavik den 1.juni som et led i
den årlige kulturfestival dér.
Forestillingen vises senere i Malmø
og præsenteres i Fælledparken i
København den 7. -26. september.
I en af hovedrollerne ses den danske skuespiller Waage Sandø sammen med andre danske- og øvrige
nordiske skuespillere, og musikken

er komponeret af det kendte dansksvenske musikerpar Cæcilie Norby
og Lars Danielsson, som her for første gang laver musik til en teaterforestilling.
Forestillingen er den udvalgte blandt
mange ansøgere til Nordisk Kulturfonds scenekunst-begivenhed 2012
med en bevilling på 3 mill. kr. Forestillingen er endvidere støttet af EU
Interregionale midler, Region Hovedstaden, København Kommune, Kulturkontakt Nord, Bikubenfonden,
Malmø By, Region Skåne, Kulturråd
Sverige. Det samlede budget er på
7,5 mill. kr.

EUs interregionale midler bekoster
projektet Teater Dialog Øresund,
som via publikumsudvikling på bl.a
på BASTARD -forestillingen skal søge
at øge publikumsmobiliteten på
tværs af Øresund.
Charlotte Rindom, Teaterleder FÅR
302 siger om samarbejdet : ”Med
Får302´s fokus på nordiske samarbejde og netværk er det fantastisk
at være med til et stort anlagt samarbejde med så kompetente og kreative partnere. I vores lille teaterrum
skaber vi til daglig intime, intense og
nærværende forestillinger, og det
kan vi i dette samarbejde dyrke i det
helt store format i Fælledparken”.

Social samlingspunkt i
Köpenhamn i mer än åttio år
Syföreningen syr inte längre, men namnet består. Finska Kolonins
Syförening i Köpenhamn har bedrivit hjälparbete sedan 1928.
Gunilla Heick, text & bild
Verksamheten fick sin början på
adressen Amaliegade 6, finska legationens säte. I samma hus bodde
fru Anna Henriksen, ”en präktig och
moderlig finska”, som det står i syföreningens historik. Fru Henriksens
hjärta klappade varmt för de finska
sjömän som besökte legationens
läsesal medan båten låg i hamn. Hon
höll ordning på både pojkarna och
deras pengar, så de inte plottrade
bort dem i Nyhavn, som låg precis
bakom knuten.
För att skaffa pengar till hjälparbetet
började Anna Henriksen tillsammans
med några finska väninnor ordna julbasarer. De stickade och sydde, bakade och kokade kaffe. Verksamheten
utvidgades med åren, fick andra
lokaler och flera medlemmar. Men
samma hjälpanda bestod genom

decennierna. Föreningen har donerat pengar till en lång rad välgörande
ändamål, mest landsmän i nöd, men
också till bland annat Ungernhjälpen
år 1956 och offren för vulkanutbrottet på Heimaøy år 1973.
- Senast har vi haft ett tibetanskt
fadderbarn, och också gett pengar
till Nytte Ekmans verksamhet i Helsingfors, berättar Eva Lassenius, som
tog över ordförandeklubban i förbindelse med föreningens åttioårsjubileum för tre år sedan. Föreningen har
ett trettiotal medlemmar, de flesta i
pensionsåldern.
- Vi skulle behöva lite nya unga medlemmar. Bara ett par av de nuvarande är under femtio, berättar Eva,
som själv nyligen pensionerat sig och
blivit mormor på heltid för August
och Bernhard, fem och två år. Hon
har bott i Danmark i 41 år och all-
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tid talat svenska med man, barn och
barnbarn. På jobbet hos BASF var
arbetsspråken både svenska, finska
och danska.
Före Eva Lassenius hade Ruth Heimbürger hunnit vara ordförande för
syföreningen i hela 46 år. Ruth kom
från Helsingfors till Danmark år
1951. Efter 60 år i landet flyter hennes finlandssvenska fortfarande utan
brytning. En av orsakerna är nog att
språket i hemmet alltid varit svenska,
säger hon själv. Och att hon varje år
tillbringar flera sommarmånader
med sina syskon på den holme som
morfar engång köpte i Sibbo skärgård.
- Jag kom in i föreningen genom Sigyn
Alenius, berättar Ruth Heimbürger,
medan hon serverar té och bjuder
från kakfatet hemma i lägenheten i
Jægersborg, norr om Köpenhamn.
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Med vid bordet är också Heddi Hovind, som flyttade till
Danmark år 1939, när bomberna började falla över Helsingfors. Hon blev lotta för många av de små krigsbarnen.
Heddi var på 1960-talet kassör i syföreningen.
- Då jag kom med i föreningen var jag den yngsta, nu är
jag den äldsta, konstaterar hon leende.
I början möttes medlemmarna varannan vecka med sina
handarbeten på skift hemma hos varandra. Nu hålls träffarna en gång i månaden, med paus under sommaren.
Och verksamheten har tagit en annan form. Hjälparbetet
finns nog kvar på ett hörn, föreningen har pengar på kistbottnen och kan träda till vid behov. Men annars handlar
det numera mest om social samvaro, utan handarbetande. Det kan också bli en utfärd till något konstmuseum,
eller träff i Malmö med Finlandssvenska SkåneGillet. En
fast punkt är jullunchen med traditionell dansk julmat.

Finland är också borta, som Ruth Heimbürger konstaterar.
Alla har vi dock ett starkt behov av att besöka hemlandet
och den finländska skärgården sommartid.
Och syföreningen lever vidare i bästa välgående.
- Men 46 år som ordförande kommer jag nog inte att
klara, skrattar Eva Lassenius.

Fra venstre Heddi Hovind, Ruth Heimbürger (tidligere formand) og Eva Lassenius (nuværende formand)

Ingen av oss vid bordet (själv har jag bott i Danmark i 37
år) har planer på att flytta tillbaka till Finland. Det är i
Danmark barn och barnbarn finns. Många av vännerna i

HVAD ER NORDMÆND UDEN SNE?
Af Terje Nordberg
Når sneen kommer, bliver nordmanden
rastløs. Det er som om usynlige kræfter
slider i ham. Han bliver nødt til at tage
skiene frem. Forfædrene havde det
på samme måde. En ægte nordmand
MÅ ud i sneen, og så snart der bliver
weekend, eller hverdagens pligter er
overstået, befinder han sig der han
ved, han skal være. I sneen. Der findes
nordmænd som ikke kan lide sne. De
må have et helvede på jord.
Grøn var min barndoms dal. Nej, det var den ikke. Den
var hvid og kold, med frostklare dage, masser af sne. Det
var stivfrosne snørebånd og løjper der bugtede sig gennem granerne, og fjeldene som lå der bagved som lyste
og lokkede som Soria Moria slot i eventyret. Af sted, af
sted. Længere, højere, barskere. Sådan husker jeg den.
Vinteren var så velkendt. Den var stærk og enkel og ikke
svigefuld som sommeren, der var kort, klam og næsten
altid en skuffelse. Vinteren kunne man stole på. Den lagde
sig ned for vore fødder som en kæmpe og løftede os op
og gjorde os større. Om vinteren glemte vi det mindreværd vi ellers kendte så godt. Nu var vi på hjemmebane.
Andre lande havde måske nok også sne og vinter, men
ikke på samme måde som os. Om vinteren var vi noget
særligt. Et udvalgt folk. For ingen har forstand på sne som
nordmænd. Ikke bare er vi født med ski på benene. Vi
har også sne og frost i generne. Vi ved instinktivt, hvordan vi skal opføre os når sneen kommer. Frem med de
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lange underbukser, skistøvler, tophue, ud på løjperne, ind
i skoven, op på fjeldet. Tjuhej, hvor det går! Røde, runde
kinder og hjemmestrikkede sweatre. Jeg husker, hvordan
min mor søndag morgen kom ind på mit værelse og hæv
gardinerne til side: Ud i solen op i træerne! Det var et venligt kommandoråb, som ikke kunne overhøres. Alle nordmænd har hørt dette kald: Mot i brystet, vett i pannen,
stål i ben og armer, slike gutter det vil gamle Norge ha.
Selv i dag, over halvtreds år senere lyder denne kalden.
Når sneen kommer og næsehårene snører sig sammen i
glad frost er der ingen tid at spilde.

ROALD OG JENS
I ugerne op til jul kunne vi følge med i nogle af de store
slag på verdensscenen. Angela Merkel kæmpede for at
bevare den europæiske union og Barack Obama var i konflikt med Iran om en bortkommen drone. Hvad lavede
den norske statsminister, Jens Stoltenberg? Han tog sig en
skitur. Ikke nogen tilfældig langrendstur i Oslomarka, som
han jævnlig har for vane, men en rolig glidetur på de sidste hundrede meter af Roald Amundsens berømte løjpe
mod Sydpolen den 14.december 1911. Statsministeren
– med det for norsk selvforståelse passende navn - skridtede den dag nationalhelligdommen af og hyldede en af
nationens store sønner, den ambitiøse, men også skrupelløse polarforsker, som for hundrede år siden havde
sat Norge på verdenskortet. Det skulle selvfølgelig fejres,
og så måtte verden vente. Amundsens sejr over Robert
E. Scott var ikke kun en personlig triumf for Amundsen
og hans hold af gæve nordmænd. Det var også en sejr

for en gryende norsk selvforståelse. Seks år tidligere var
vi blevet et selvstændigt folk med egen konge. Men nu
havde vi også fået noget der lignede en koloni og kunne
fremvise en erobrer, der med klogskab, skifærdighed og
overlevelsesevne – kombineret med en god portion held
og enevældig justits - sejrede i et kapløb på liv og død.
Modstanderen var England, kolonimagten over dem alle,
men først og fremmest vinteren, sneen og kulden. At leve
med, ja helst overvinde den har i tusindvis af år været en
norsk specialitet.

DET GÆLDER AT BESTÅ SKIPRØVEN
Nordmænd har til alle tider ladet sig udfordre af sne og
vinter. Sneen og kulden har været en begrænsning for
mangen en udfoldelse, men har også åbnet op for nye
muligheder. Sneen har været en prøvelse som gjorde
drenge til mænd – og piger til ”jernladies”, for ligesom
de danske håndboldpiger i 90erne kunne fremvise både
muskler og kvindelighed, så sprang de norske skiløbersker ud i 70erne, og viste at også piger kunne have ”stål
i ben og armer” uden at det gik ud over kvindeligheden.
Kunsten at leve med sne er blevet ikke bare en folkesport,
men som sagt en grundlæggende kraft som er blevet
plantet ind i de genetiske koder. Vi er stærke, fordi vi
er blevet hærdet af vind, sne og natur. Derfor skal vore
børn lære at stå på ski så snart de kan stå oprejst. Det
måtte den nye norske kronprins Olav – halvt dansk, halvt
engelsk - sande da han to år gammel kom til Norge i 1905.
Træningen gik straks i gang, og fire år gammel blev han
fotograferet i fuldt skiudstyr. Senere blev han selve identifikationen af vintersport i Norge. Det kneb lidt for hans
far, den danske prins Carl, som blev kong Håkon, men
han kom efter det. Sådan har det været siden. En norsk
konge eller statsminister er ikke norsk nok, med mindre
han eller hun – Kong Haakon, Kong Olav, Kong Harald og
hans familie, for ikke at glemme samtlige statsministre
siden Einar Gerhardsen – med passende mellemrum lader sig afbilde med frost i øjenbrynene og frostroser i kinderne. Disse billeder
sender et vigtigt signal. Norge er en nation
som behersker sneen og som er bedst når
det gælder. Det var det ærinde Stoltenberg
var ude i december sidste år.

man i Norge nærer overfor vinteridræt og især skiløb. I
dag hedder de store skistjerner Peter Northug og Marit
Bjørgen. Begge fra Trøndelag, området omkring Trondheim, hvor en bemærkelsesværdig stor del af norske vintersportsudøvere kommer fra. Begge disse unge stjerner,
sammen med den modelsmukke Therese Johaug tegner
de seneste par års selvbevidste, norske skisportsprofil.
At følge stjernernes kamp mod svenskere, finner, og mellemeuropæere er vigtig, så vigtigt at vintersportsudsendelserne i dag fylder det meste af weekendens sendeflade på landsdækkende fjernsyn. Men vigtigere endnu – i
hvert fald for en stor del af den ældre, norske befolkning
er skituren. ” En vill lyst stiger opp i meg, skriver forfatteren Simen Tvetereid i bogen ”Northug, Nansen og jeg”,
”en intens følelse som også produserer krefter, jeg skyves
frem av min egen lykke, det er bare å gå, men ikke lenger
så fort, det er som om fjellene rundt meg minner meg om
å holde en jevn og rolig rytme”. Mange forfattere beskriver lykkefølelsen i forbindelse med skiløb. Den eneste
gang Frithjof Nansen benyttede sig af ordet lykke, er når
han beskriver naturen og det at stå på ski. Jeg ved alt om
det, for selv om jeg har boet snart 45 år i Danmark banker
mit hjerte stadig for mit vinterland i nord.
Fuldmånen får sneen til at gløde i et lillablåt lys. Jeg mærker at sporene er frosset til is, og den sidste nedkørsel
til hytten bliver et djævleblændet styrtløb. Det vil være
livsfarligt at falde. Derfor bliver jeg stående. Mine øjne
blændes af tårer, vind og mørke. Men jeg har tillid til at
det nok skal gå, for jeg blev jo født en af de koldeste januardage i mands minde og har altid elsket vinteren. Det
bliver en taksigelsesværdig tur – vindstille og stjerneklart.
Jeg glider op den sidste bakke til hytten og tager skiene af.
Klapper dem fri for sne og stiller dem op ad hyttevæggen.
Mine snørebånd er stive af frost. Jeg har været på ski. Det
er en enkel oplysning, men fortæller så uendelig meget.

EN VILL LYST STIGER
OPP I MEG
Frithjof Nansen, Roald Amundensen, Birger
Ruud og Petter Northug. Fire norske verdensstjerner fra hvert sit århundrede med
en perlerække af stjerner der i mellem. Den
første gik foran og trak spor op i 1880erne.
Den anden vandt kapløbet om Sydpolen. Den
tredje satte for alvor Norge på skisportens
verdenskort med sine suveræne præstationer, både som alpinist og skihopper. At Birger
Ruud i 1998 fik en statsbegravelse var kun
en naturlig forlængelse af den ærbødighed
12. december 2011: Statsminister Jens Stoltenberg ved
den geografiske pol på Sydpolen.

När diktaren sköt skarpt:
Rör honom inte- det är Strindberg!
Text och foto: Sture Näslund
För 100 år sedan den 14. maj avled
August Strindberg i sitt hem i Blå
tornet i Stockholm. Därmed hade
en av titanerna i nordisk litteratur
gått ur tiden. Få kunde skapa debatt
och konflikter som han. Få kunde få
litteraturen att glöda som han. På
1880-talet bodde Strindberg två år
i Köpenhamn. Det var en tid fylld
med dramatiska händelser men
också världspremiär på hans drama
”Fröken Julie”.
Strindberg skrev den berömda pjäsen
i ett tornrum i herrgården Skovlyst i
Holte norr om Köpenhamn i slutet på
1880-talet. Julies och Jeans ödesdigra midsommarnatt utspelades samtidigt som författarens eget privatliv
var kaotiskt. Lysande skrivkonst blandades med stormarna i ett olyckligt
äktenskap, med tvångstankar, svartsjuka, ständig brist på pengar, raserianfall, kvinnoförakt, våldtäktsanklagelser, ja till och med skarpa skott
från en revolver. Ur detta kaos kom
ett scenens mästerverk som Norden
aldrig tidigare upplevt.
Efter en flerårig landsflykt från Sverige med hela sin familj och en barnflicka och efter uppehåll i Frankrike,
Schweiz och Tyskland hade han kommit till Köpenhamn hösten 1887. Här
mognade hans konstnärskap trots de
orkanvindar som härjade hans privatliv. Här flöt hans verkliga liv samman
med hans litterära fantasi. Resultatet
blev världslitteratur ; dramaer som
Fröken Julie där adelsfröken inser att
allt är förlorat efter famntaget med
betjänten, att hennes liv är slut.

Speciell dragningskraft
Den danska huvudstaden hade på
1880-talet en speciell dragningskraft. Köpenhamn hade blivit ett
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kraftcentrum för nordiska intellektuella genom två bröder som på ett
fascinerande sätt präglade debatten bland främst författarna: Georg
och Edvard Brandes. De tillhörde en
judisk borgerlig familj, men kom att
på var sitt sätt framstå som fanbärare
för en ny tid. För Strindberg spelade
det också in att just i Köpenhamn
skulle hans pjäs Fadren har premiär
på Casino-teatret.

ut romanen som betraktades som en
brännhet potatis.

Georg Brandes var litteraturkritiker
men även framstående författare. I
en lång serie föreläsningar vid Köpenhamns universitet som lockade stora
åhörarskaror stod han i spetsen för
det moderna genombrottet i litteraturen. Vid sidan av kampen för en
ny sorts litteratur var Georg Brandes även den som gjorde den unge
tyske filosofen Friedrich Nietzsche
känd i Norden. En som entusiastiskt
sög i sig den nya filosofin var August
Strindberg.

Tveklöst kan sägas att utan detta stöd
hade Strindbergs två år i Köpenhamn
blivit betydligt vanskligare än de blev.
Genom vänskapen med bröderna
Brandes ansåg Strindberg att Danmark var ”en vänligt sinnad nation.”

Brandes´ fem år yngre bror Edvard
spelade en än viktigare roll i Strindbergs liv. Edvard var filolog, expert på
bl a arabiska och persiska, men övergick till journalistik och politik. Han
var en av grundarna av dagbladet
Politiken och blev många år senare
radikal finansminister. (Mer om
Brandes, Politiken och Strindberg,
se artikeln här intill.)
Edvard Brandes och tidningen Politiken var Strindbergs försvarare.
Det var Politiken som gjorde den
moderna svenska litteraturen känd i
Danmark. Edvard hade t. ex. skrivit
mycket berömmande om Strindbergs Röda rummet och romanens
angrepp på reaktion och hyckleri.
Det var inget självklart beröm i en
tid då flera bokförlag inte vågade ge
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Edvard Brandes stod också Strindberg bi i många av de svåra situationer han hamnade i under sina
köpenhamnsår ; inte minst kan man
ana Brandes hand bakom den ekonomiska hjälp som ibland löste en del
av Strindbergs till synes eviga, katastrofala ekonomiska problem.

Trots ömsesidig respekt och vänskap
bröts förbindelsen mellan Georg
Brandes och Strindberg några år
sedan Strindberg i boken ”Det nya
riket” hade några tydliga antisemitiska passager.

Danmark i ljusa färger
Men det hindrade inte Strindberg
att beskriva Danmark i ljusa färger. I
ett brev till Verner von Heidenstam
skriver han t ex : ”Dansken är den
nya intelligensadeln : svensken, den
döende soldatadeln.”
Och en gång när han kämpade med
sin eviga penningbrist och fått nej
till förskott från en svensk förläggare, såg han ut över Öresund mot
Malmö och utropade : Asien börjar i
Malmö !
Man kunde tro att Strindberg hade
gott om pengar dessa år, han var ju
redan berömd i många europeiska
länder. Men ska man lita på hans
egna beskrivningar var familjen fattig
som en kyrkråtta. Ett exempel : när

August Strindberg
- med dramatiska åren i Danmark.

Strindberg anlände med tåg till Danmark 1887 hade han inte råd att lösa
ut resgodset på järnvägsstationen.
Först några veckor efter ankomsten
fanns pengar nog för detta.

En rigtig röverroman
Den svenske Strindbergkännaren
Gunnar Ollén har beskrivit August
Strindbergs år i Danmark som en
riktig rövarroman. Få perioder i hans
liv kan konkurrera med de händelser
som han var inblandad i under åren i
Köpenhamn. Där blandades konflikter och skaparkraft till en ständigt
pågående urladdning.
Det började redan vid ankomsten.
Strindberg hade bett sin vän den
svenske författaren Axel Lundegård
som bodde i Köpenhamn att möta
honom i Roskilde. Strindberg ville
inte direkt infinna sig i huvudstaden.
Dessutom hade han i Roskilde uppsökt den kände psykiatrikern Knud
Pontoppidan och bett denne skriva
ett intyg om att författaren mentalt
var fullt frisk. Det kunde naturligtvis
inte läkaren göra på stående fot.
I Roskilde mötte Strindberg Lundegård på järnvägsstationen. Han var
klädd i en luggsliten vinteröverrock
och bar en filthatt neddragen över
pannan. De gick till en restaurang
för att äta. Då kommer en kvinna in i
matsalen tillsammans med tre barn
och en barnflicka. Lundegård undrar
vem kvinnan är. Här Lundegårds
egna ord :
-Jag undrar, vem det kan vara ?
Han svarade dystert :
-Det är min f. d. hustru.

-Är du – är ni skilda ? stammade jag.
-Ja, sade han, någon laglig skilsmässa är det inte. Det behövs heller inte.
Men jag betraktar inte längre min
f. d. hustru som hustru. Endast som
älskarinna! Hon får vara nöjd med
det, hädanefter.
Hustrun var Siri von Essen. Äktenskapet mellan dem hade länge balanserat vid avgrunden. Nu var slutet nära
och när Strindberg ett par år senare
ensam återvände till Sverige, var
äktenskapet i praktiken upplöst.
Strindberg var omstridd även i Danmark. Den konservativa delen av
pressen attackerade honom. Där sågs
han som en omstörtare ; hans dramer
som smaklösa och osedliga. Det är
tveksamt om någon kvinnlig aktris vill
ta replikerna i Fröken Julie i sin mun,
skrev en tidning. En annan krävde
svensken utvisad ur Danmark.
Han var också en mycket känd profil
i Köpenhamn, idag skulle han väl kallas för en superkändis. Redan innan
han anlänt till Danmark visste man
hur han såg ut. Han fanns nämligen
sedan 1885 som vaxdocka i naturlig
storlek i Bernhard Olsens Skandinavisk Panoptikon. Efter de två novellsamlingarna ”Giftas I och II” ökade
hans berömmelse och han framstod
som den stora kvinnohataren i världslitteraturen, omdebatterad i de flesta
europeiska tidningar.
Men trots detta rykte, eller kanske
tack vare, blev han ständigt inbjuden till fester och mottagningar och
Köpenhamns skönheter tävlade
om att kunna erövra honom och ge
honom en annan syn på kvinnan.
Men förgäves. Trots det kaos som
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rådde i hans äktenskap förblev han
sin hustru Siri trogen, med ett dramatiskt undantag.
Om kvinnorna inte lyckades ”snärja
honom” var det lättare att få honom
med på fester och glada upptåg tillsammans med författar- och teaterkolleger. Men aldrig fick Siri följa
med.

Glada kvällar
En av dessa glada kvällar var till och
med så ”glad” att den hamnat i litteraturhistorien. Vad som egentligen hände är något oklart, det finns
flera versioner av händelserna, men
i stora drag gick det nog till på följande sätt :
Strindberg och några av hans
bekanta från den köpenhamnska
kulturvärlden började aftonen med
ett besök på en restaurang där de
stötte samman med den amerikanske ministern i Köpenhamn tillsammans med målaren Paul Gaugins
danskfödda hustru.
Besöket slutade illa. Strindberg
sade förolämpande till fru Gaugin
att han inte tyckte om att hon hade
kortklippt hår. (Troligen förknippade
han det med kvinnosakskvinnor).

NR.2 – APRIL 2012 29

Hans kamrater avvärjde ett större
gräl och sällskapet fortsatte till Rydbergs Kæller. Där flödar champagnen
och stämningen är hög. Strindberg
tar fram en revolver och skjuter flera
skarpa skott i taket. Ingen skadas och
ingen förstår varför författaren skjuter skarpt.
Än en gång lyckas hans kamrater, de
var förmodligen lika berusade som
Strindberg, lugna ner stämningen.
Några ropar :
-Rör inte honom ! Det är Strindberg,
Sveriges störste diktare !
Därefter beger de sig till det intilliggande Kongens Nytorv där en ryttarstaty med Christian V står mitt
på platsen. Strindberg går fram till
staketet som omgärdar statyn och
förklarar att han ska bestiga hästen.
Sagt och gjort, Strindberg börjar
klättra över staketet. Vad som sedan

händer är inte glasklart. En version
säger att Strindberg fastnade med
rocken på staketet, en annan att han
verkligen kom upp på hästen.
Klart är i alla fall att två polismän
som fanns på torget rusade fram och
grep svensken. Det uppstod tumult
och polisen beslöt ta med sig Strindberg till polisvaktkontoret. Då säger
hans kumpaner än en gång : Rör inte
honom ! Det är Strindberg, Sveriges
störste diktare ! Inför detta besked
släpper polismännen Strindberg och
lämnar platsen, men hans revolver
har de tagit i beslag.
Man skulle tro att den här minst
sagt livliga kvällen skulle rapporteras utförligt i köpenhamnspressen.
Huvudstaden var fortfarande en
förhållandevis liten stad och när en
utländsk superkändis som Strindberg förolämpar Gaugins hustru,
skjuter skarpt och klättrar på en staty
kunde man tro att det gav rubriker.
Men ingen tidning skrev om upptågen. Allt gjordes för att tysta ner
saken. Inte ens boulevardpressen föll
för frestelsen.

Leopold hotell

På Kongens Nytorv står en staty med
kong Christian V till häst. En munter
kväll forsökte Strindberg bestiga hästen, men greps av polis. Om forfattaren kunde ta sig upp hötryggen eller
om han fastnade med överrocken i
staketet är oklart. Det finns flera versioner av händelsen. Hästen är heller
inte densamme som på Strindbergs
tid. Den har ersatts med en kopia
eftersom originalet, som var av bly,
häll på att kollapsa.
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Hovedvagtsgade är en liten gata som
mynnar i Kongens Nytorv, strax intill
ryttarstatyn. Där låg på Strindbergs
tid Leopold hotell, ett familjehotell
där svenska författare ofta bodde.
Strindberg hyrde in sig där ibland
med sin familj, men Siri och barnen
bodde för sig själva. Axel Lundegård
hade sin fasta punkt där. Gustaf af
Geijerstam hörde också till gästerna.
Och där brukade Victoria Benedictsson bo, den skånska författarinnan
vars liv tog ett dramatiskt slut på
detta hotell.
Leopold var något av ett huvudkvarter för svenska författare. Leopold
drevs av ett par med samma namn.
Det var stillsamt, centralt och billigt.
Ett litet rum med helpension kostade
75 kronor per månad. Måltiderna
intogs vid ett gemensamt bord. Varje
dag på bestämt klockslag samlades
värd och värdinna med hotellet egna
gäster och några matgäster utifrån.
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Victoria Benedictsson hade kommit
till Köpenhamn för Georg Brandes
skull. Hon var djupt förälskad i den
berömde dansken. Han besökte
henne ibland på hotellet, men om
hennes kärlek var besvarad är tveksamt. Georg Brandes hade en helt
annan syn på kärleken än hans svenska beundrarinna. Däremot var Axel
Lundegård en nära vän till henne.
Natten mellan den 8 och 9 januari
1888 försökte Victoria ta sig liv med
hjälp av morfin. Det misslyckades.
Hon sökte sig på natten, omtöcknad
av morfin, till Lundegård som bodde
på hotellet. Han följde henne tillbaka
till hennes rum och sökte sedan upp
Strindberg.
Lundegård har berättat att han i
mörkret i hotellkorridoren trevat sig
fram till Strindbergs dörr. När han
steg in for Strindberg upp ur sömnen och stirrade vilt på besökaren.
Lundegård berättade vad som hänt
och Strindberg lyssnade ”med ett
uttryck, som alltid står inbränt i mitt
minne, ett obönhörligt och grymt
människoätareintresse utan minsta
skymt av mänsklig medkänsla.”
Några månader senare lyckades
Victoria Benedictsson ta sitt liv, på
samma hotell. Men nu bodde inte
Strindberg där längre, däremot
Axel Lundegård. Victoria skrev ett
avskedsbrev till Georg Brandes, skar
sedan djupa snitt i halsen med en
rakkniv och förblödde.
När Victoria Benedictsson tog sitt liv
bodde Strindberg på Skovlyst Herrgård i Holte norr om Köpenhamn. I
ett tornrum skrev han dramat Fröken
Julie. Victoria och Julie tog bägge sina
liv med en – rakkniv.

Enastående
produktivitet
Trots att åren i Köpenhamn präglades av oro och konflikter både inom
familjen och i den kultur han var en
del av så visade Strindberg upp en
enastående produktivitet även under
denna tid. I Danmark skrev han bl. a.
”En dåres försvarstal”, ”Fodringsä-

garna” och inte minst ”Fröken Julie”.
Dessutom försökte han förverkliga
en gammal dröm, en egen teater,
faktiskt tillsammans med sin fru Siri.
Ingen teater ville sätta upp ”Fröken
Julie” som Strindberg själv kallade
för den svenska dramatikens första
naturalistiska skådespel. Bonniers
ville heller inte ge ut pjäsen i bokform.
Det var allt för riskabelt, var förlagets
motiv. Först sedan Strindberg strukit
de mest vågade replikerna gavs texten ut av ett annat förlag.
Efter alla dessa nej beslöt sig Strindberg för att starta en egen teater. Han
inspirerades av Théâtre Libre i Paris
som spelade bl a Zolas naturalistiska
dramer. I november 1888 grundade
Strindberg Skandinavisk försöksteater. Första pjäsen skulle vara Fröken
Julie och spelas i Dagmarteaterns
lokaler. Censuren ingrep. Språket
var för grovt. Pjäsen förbjöds. Inte
ens Siris vädjan till kulturministern
hjälpte.
Urpremiären på den pjäs som skulle
bli en del av dramatikens världslitteratur, skedde därför som privat
föreställning hos Studentersamfundet på Badstuestræde den 14. mars
1889. Rollen som Julie spelades av
Strindbergs hustru Siri. Under föreställningen stod Strindberg bakom
en dörr i kulissen och följde mörk av
svartsjuka det intima spelet mellan
hustrun och den unge skådespelaren
som gestaltade Jean.
Fröken Julie spelades två gånger. Det
skulle sedan dröja ända till år 1924
innan dramat gavs på Det Kongelige
Teater. Man kan säga att inför alla
motgångar som mötte den svenske
diktaren hade han starkt behov av
den egenskap som han beskrev i ett
brev till Siri : ”Jag har inte det skarpaste huvudet – men elden ; elden är
den största i Sverige”. Han kunde
gott ha skrivit i Norden.
Det var med stor tvekan som Strindberg infann sig till urpremiären på
Fröken Julie. Det krävdes timmar av
övertalning av den danske författa-

Herrgården Skovlyst
i Holte där Strindberg bodde med sin
familj – han drog
sig själv tilbaka til
ett tornrumd för att
skriva. Skovlyst är
idag en institution
för handikappade
barn och ungdomar.

ren Gustav Wied i Strindbergs hem i
Holte. När Strindberg premiärdagen
kom in till Köpenhamn sade han,
att han inte kunde gå till teatern
eftersom hans kläder var så slitna.
Byxorna var lappade, rocken mer än
använd. Wied tog med sig Strindberg till en herrekiperingsaffär, och
när ridån gick upp satt Strindberg i
nya byxor och ny skjorta och en väl
knuten slips. Nog var han omstridd,
men lappade byxor, nej.

På Skovlyst fanns också en förvaltare, han ser ut som en tattare, sade
Strindberg, och dennes syster, en
16-årig flicka. Strindberg och många

Det besynnerligaste
ställe
En stor del av den tid som Strindberg
vistades i Danmark tillsammans med
sin familj, bodde han på herrgården
Skovlyst strax norr om Köpenhamn.
Det var ett egendomligt hus. Strindbergs dotter Karin skriver i en bok att
det var “det besynnerligaste ställe i
hela Danmark.” Och Strindberg själv
skriver i brev till Heidenstam :
”Bor nu i ett hor-slott som tillhört
Fredrik VII, för 50 Kronor i månaden
fyra rum och kök, möbleradt empire
och sjelf i ett tornrum.”
Skovlyst var sannerligen ett besynnerligt hus. I huset bodde en 40-årig
fröken, Louise de Frankenau. Hon lät
sig tituleras comtessa. Hennes klädsel var alltid uppseende väckande.
Hon tycks ha varit en stor djurvän
ty den stora parken runt herrgården
var fylld med hundar och andra djur.
Själva huset var starkt förfallet och
smutsigt från golv till tak. Familjen
Strindberg disponerade fyra rum i
herrgården medan Strindberg själv
gjorde ett tornrum till skrivarlya.
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Strindbergs hustru, Siri von Essen,
spelade rollen som frøken Julie ved
urprämieren i Badstruestræde i
København.
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flickan. Sedan blev han anklagad för våldtäkt. Förvaltaren
anklagades för stölder. Polisanmälningar gjordes kors och
tvärs. Polisen gjorde en nattlig raid. Och mitt i detta kaos
skrev Strindberg Fröken Julie.
Naturligtvis, sin vana trogen, utnyttjade Strindberg konflikterna på Skovlyst i sitt skrivande. Herrgårdsmiljö gav
nog näring åt det drama han skrev i tornrummet. Och
som en gruvlig hämnd mot alla på gården skrev han den
långa novellen "Tschandala". Skovlyst var början till slutet
för August Strindbergs år i Danmark. Familjen lämnade
herrgården, upplösningens tid började, äktenskapet kollapsade, Strindberg lämnade landet.
Harry Jacobsen hette en dansk litteraturhistoriker som på
1940-talet skrev flera böcker om Strindbergs tid i Danmark. Böckern a är en rik källa för den som vill tränga in i
Strindbergs värld.

andra trodde att förvaltaren var comtessans älskare ; i
själva verket var han hennes halvbror.
I denna miljö, med dessa rollfigurer, kom nära nog osannolika intriger att utspela sig. Strindberg gick i säng med

Efter de dramatiska åren i Danmark hade Strindberg
knappt 13 år kvar att leva. Framför honom låg ytterligare
två misslyckade äktenskap; hans infernoår, hans försök
att bli guldmakare, hans period av utomordentlig skaparkraft i de sista dramerna, hans segrar och nederlag
men mest segrar, hans sista strid i Strindbergfejden mot
tidigare vännen Heidenstam, hans sista år i "Blå Tornet"
på Drottninggatan i Stockholm där han den 14. maj 1912
insomnade, obotligt sjuk i magcancer.

Strindbergs raseri gav Brandes näring
Text och foto: Sture Näslund
När Edvard Brandes tillsammans med Viggo Hørup startade dagbladet Politiken i början av 1880-talet var det för
att skapa en radikal motvikt till den då dominerande och
högerorienterade pressen. Brandes ville göra den nya tidningen till ett välskrivet och progressivt organ. Han drömde också om skapa en nordisk kulturradikal rörelse.
Han var redan bekant med August Strindbergs författarskap. De brevväxlade och som chefredaktör fick Brandes näring och kraft av Strindberg. Han kunde använda
Strindbergs raseri för tidningens syften. Det var en tid
utan radio eller TV. Brevväxlingen var deras kontakt, men
det räckte för att Brandes skulle få upp ögonen för denne
märklige svensk.
-Kan man spåra något inflytande från Brandes i dagens
Politiken? Frågan går till Jes Stein Pedersen som idag är
tidningens redaktör för litteraturbevakningen.

Skönltteratur har ofta vållat stora debatter, ända sedan
Georg Brandes förklarade att litteraturen ska ställa aktuella
samhällsproblem under debatt. Det ligger därför en tidlig
symbolik i bilden där Politikens nuvarande redaktör för
litteratur, Jes Stein Pedersen, står i blåsväder utanför
Politikens Hus.
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-Det är klart att Edvard Brandes inflytande är livs levande
även idag, svarar han, även om bröderna Brandes idéer
inte förs fram varje dag. Vi upplever även samma slags
konflikter som på Brandes tid, säger han och ger ett exempel:
-För mer än 100 år sedan arbetade den unge journalisten Peter Nansen på Politiken. Han blev sedan anställd
på bokförlaget Gyldendal. Kristeligt Dagblad startade en
kampanj mot honom. Han kallades för en litterär slyngel
som nu skulle ge ut bordellitteratur och man angrep vad
man kallade det andliga monopolet Politiken-Gyldendal
med anklagelser om att svika danskheten.

Fortfarande superaktuell
-Samma konflikt är fortfarande superaktuell, säger Stein
Pedersen. De senaste tio åren har det förts en kamp om
värderingar med Dansk Folkeparti i spetsen. Man har kritiserat ”systemet Politiken“, en kulturradikal sammansvärjning av folk från tidningen, folk på ledande poster i kulturlivet, folk som säljer ut danskheten.
-Det politiska motståndet mot invandring till Danmark,
stenhård utlänningspolitik, vanlig rasism har gjort att kulturradikalismen blivit aktuell igen.
Stein Pedersen betonar att den konflikt han beskriver inte
bara handlar om några intellektuella som pekar finger
åt varandra. Det är en allvarlig verklighet, säger han och
ger som exempel på hur svårt det är idag, rent fysiskt,
att besöka Politikens redaktion. En besökare kontrolleras,
utrustas med särskilt ID-kort, slussas in genom säkerhetsdörrar. Orsaken är de berömda och beryktade muhammedteckningarna för några år sedan i JyllandsPosten.
Redaktionerna för bägge tidningarna finns i samma hus
i Köpenhamn och därför den rigorösa kontrollen för att
avvärja eventuella attentatsförsök.

matik. Yngre danska författare tycks mest upptagna av
kroppen. Och det är svårt att nämna någon dansk dramatiker, det skulle vara Lars Norén, men han är ju svensk.
På bröderna Brandes tid var tidningarnas bevakning av
nordisk litteratur omfattande. Hur värderar Politiken
denna litteratur idag?
-Den är mycket högt prioriterad, säger Stein Pedersen.
Vi har särskilda förpliktelser att bevaka nordisk litteratur.
Men det är inte detsamma som att vi vänder ryggen till
italiensk, fransk, spansk etc. Vi följer nog vad författare
som Oxanen, Stridsberg, Knausgård och andra skriver
och det är meningslöst att fråga om det är svenskt eller
norskt. Landgränserna är inte viktiga.
-Strindberg var på flera sätt mer europé än svensk och
tillsammans med bröderna Brandes skapade han ett kulturellt kraftfält i Danmark. Men är han bortglömd?
-För mig var Strindberg en människa som inte accepterade
några bindningar. Han ropade: För fan! Låt den moderna
tiden komma till oss! Men han omgavs av en reaktionär,
patriarkalisk kultur, av ett gammalt borgerskap.
Och Stein Pedersen tillägger: -Jag har inga bekanta som
talar om Strindberg idag, men är han inte som en eld som
ligger glöder?

Edvard Brandes stod tillsammans med brodern Georg i
spetsen för det moderna gennombrottet i litteraturen. Han
var också en av grundarna av tidningen Politiken innan han
gik in i politiken och blev finansminister. Han var gift med
skulptrisen Eline Brandes, som gjort denna relief av sin
man. Reliefen pryder i dag en vägg i tidningens bibliotek.

-Vi lever som i ett fort, säger Jes Pedersen.

Vår tids Strindberg ?
Bröderna Brandes försvarade och stöttade August
Strindberg och hans stridbara författarskap. Strindberg
var sannerligen en rubrikernas man. Men idag? Han har
nog liksom många andra klassiker sjunkit tillbaka. Men
värt att notera är att hos Det Kongelige Teater finns en
liten experimentscen kallad Det Røde Rum – Röda rummet- som har som mål att vara ”en teater som vågar kasta
sig ut i det mänskliga dramat.” Det kunde ha skrivits av
Strindberg om hans egen Skandinaviska försöksteater på
1880-talet.
-Vem är då vår tids Strindberg? Stein Pedersen tvekar om
svaret:
-Svårt att säga. Han var ju helt enastående. I en ny tid med
nya motsättningar skrev han verkligen provocerande dra-

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2012 33

Tema: Litteratur i Norden

”NORDENS” BEDSTEFAR
Om Steen Steensen Blicher som folkevækker
Af Søren Sørensen
Alle ved at Foreningen Norden blev stiftet i 1919. Mange
ved også at der engang var noget man kaldte skandinavismen eller studenterskandinavismen. En del kan muligvis
huske at netop den bevægelse blev gennemhånet i vore
historiebøger som fantasteri, drømmeri, tåbeligheder.
Derimod ved de færreste at denne forhånelse var politisk
motiveret. Og sagligt set ubegrundet.

han anbefalede sine læsere at tage på rejse i nabolandet,
Veiene i Sverrig ere ypperlige; det samme er bogen.

Hvad næsten ingen ved, er derimod at en af 1800-tallets
vigtigste folkevækkere var digterpræsten Steen Steensen
Blicher ( 1782-1848). Det er nemlig ikke bare i hans sang
at Jyden han er stærk og sej.

Det samme præg af dagbog har digtene i Svithiod. Titlen har Blicher hentet i det oldnordiske navn for Sverige,
formentlig fra før det blev et rige, Svitiod betyder landet
hvor sveerne/svenskerne bor. Minder digtene her om en
anden digters, så er det hans kære ven B. S. Ingemanns
Reiselyren, med andre ord en lyrisk reportage i vekslende
versemål. Digtene har navne efter de steder de beskriver.

Men Blicherselskabet har sat sig for at oplyse danskerne
om det. Blicherselskabets formand, operasanger Erik
Harbo, udgav i 1999 et værk om Himmelbjergfesternes
historie. Titlen var St. St. Blicher og Himmelbjerget – Himmelbjergfesternes historie.
I 1839 arrangerede han den første Himmelbjergfest, og
den formede sig som en folkelig vækkelse, en demokratisk og nordisk vækkelse. I baggrunden for arrangementet
stod den rejse Blicher tre år tidligere havde gennemlevet
i Sverige. Indtrykket fra de mennesker og de forhold han
der havde mødt, satte sig dybe spor i Blichers sind og
hans forfatterskab.

To værker i én
Hele to bøger blev resultatet: Sommerreise i Sverrig Aar
1836 og digtsamlingen Svithiod. Dem har Blicherselskabet nu samlet i et utroligt smukt bind, redigeret af Hans
Kruse og med bidrag af forfatteren Knud Sørensen, en
af vore fineste kendere af Blichers digtning, og Henrik
Ljungberg.
Udgivelsen hører sammen med en rejse Blicherselskabet
arrangerede sidste sommer. Ruten var den samme som
Blicher havde fulgt, deltagerantallet var respektabelt, og
de rejsendes udbytte var stort. Turen gik fra Malmø over
Lund ogHelsingborg op gennem Halland, fra Göteborg og
Örebro til Stockholm med en afstikker til Uppsala, tilbage
via Göta Kanal og tilbage.
Bogen rummer begge Blichers værker, Sommerreise i en
spillende, livfuld og intens prosa. I stedet for Ak, hvor forandret står der her Åh, hvor anderledes. Han blev optaget
af hvad han så, hørte og oplevede: Alting syntes mig saa
venligt - det var allerede i Helsingborg. Alting var billigt, så
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Det er ikke til at undgå: Man tænker uvilkårligt på H.C.
Andersens I Sverrig tolv år senere. Andersens rejsebog er
et litterært mesterværk, Blichers er et journalistisk, især
om man mindes at journal egentlig betyder dagbog.

Blichers kærlighed til Sverige blev 160 år senere på smukkeste besvaret af litteraturhistorikeren Sven Christer
Swahn i antologien Två sidor av samma sund. Her skrev
han: Blicher … en av de stora danska diktarna. Man kan
tröttna på mycket i romantikens värld; men aldrig på Blicher. Antologins urval visar honom på festligt reslynne i
minnesbilden ”Sommerreise i Sverrig aar 1836… I Sverige
trivdes han tydligen ganska bra…
Og med netop disse ord kunne man også beskrive læserens oplevelse af Blicherselskabets højest velkomne dobbeltudgave af to værker der burde være pligtlæsning for
alle Norden - venner: Dem trives man ganske vel ved at
læse og efter læsningen erindre.
Digterpræst og folkevækker St. St. Blicher

Träffa politikerna och
delge dem din åsikt!
Nu har du möjligheten att engagera dig personligen i det
nordiska samarbetet. Från den 1 januari 2012 kan du träffa
parlamentarikerna i Nordiska Rådet och berätta för dem
vad du anser att de bör jobba med, eller vilka synpunkter
du har om de frågor som står på dagordningen.
- Jag ber att nordiska medborgare aktivt utnyttjar den
nya möjligheten. Det stärker demokratin och medborgarnas direkta inflytande, när man kan tala direkt med
beslutsfattare. Jag kan garantera att alla initiativ analyseras ordentligt, säger Kimmo Sasi, president för Nordiska
Rådet.
För att främja öppenhet och dialog inför Nordiska Rådet
från och med den 1 januari 2012 företräde. Det innebär
att nordiska medborgare eller mindre grupper på upp till
fem personer kan be om ett möte med utskotten i Nordiska rådet för att lägga fram egna synpunkter på rådets
politik.
Mötet med politikerna kan handla om en konkret fråga på
utskottets dagordning eller andra frågor inom utskottets

sakområde. Gruppen får 15 minuter på sig att framföra
sina synpunkter och svara på frågor från utskottet.
Det är i samband med utskottsmötena som nordiska
medborgare kan be om företräde. Mötena äger rum i
januari, mars, juni, september och november varje år.
Dagordningen till utskottsmötena är tillgängliga på www.
norden.org en vecka innan mötena äger rum.
De politiska medlemmarna av utskottet kommenterar
inte frågorna eller synpunkterna som framförs direkt,
men de behandlar dem politiskt på det slutna möte som
följer på företrädet.
Anmälningar om företräde skickas till: Nordiska rådet,Ved
Stranden 18,DK-1061 Köpenhamn. Tfn: +45 33960400.
E-post: nordisk-rad@norden.org
Förfrågan måste vara Nordiska rådet tillhanda senast fyra
dagar före utskottens möten.
(Norden i Veckan)

11 komponister konkurrerer om
Nordisk Råds Musikpris 2012
Temaet for årets nordiske musikpris lyder: ’Prisen gives
for et værk af en nulevende komponist. Der fastsættes
ingen genrebegrænsninger, men det forudsættes, at værket opfylder høje kunstneriske krav, og at værket inden
for sin genre kan betragtes som originalt.’
De to danske nominerede komponister er:
Else Marie Pade med Illustrationer I-IV
Else Marie Pade (1924) var blandt de første pionerer i
verden, som seriøst arbejdede med den konkrete og elektroniske musik. I 1950'erne og 60'erne realiserede hun,
i tæt samarbejde med teknikere på Danmarks Radio, en
omfattende mængde banebrydende værker. Hendes En
dag på Dyrehavsbakken og Syv Cirkler er henholdsvis det
første stykke konkrete og det første stykke elektroniske
musikalske værk, som er skabt på dansk jord. I de seneste ti år er Pades værker blevet genstand for en intens
opmærksomhed blandt musikere og komponister, og hun
er bl.a. hædret med den livsvarige kunstnerydelse fra Statens Kunstfond i Danmark.

Jacob Kirkegaard med 4 Rooms
Med inspiration fra den konkrete musik, skaber Jacob
Kirkegaard (1975) sine bemærkelsesværdige værker
via brug af reallydsoptagelser. Ved hjælp af uortodokse
metoder og optageudstyr, indfanger han sjældne og hidtil
ukendte lyde og klange fra et væld af overraskende steder i verden, f.eks. en gejser, nordlys, syngende sand fra
Oman ørkenen, et atomkraftværk, selv lyde fra det indre
menneskelige øre.
Med værket 4 Rooms udfolder Kirkegaard lyden fra fire
forladte rum i den radioaktive eksklusionszone i Tjernobyl, Ukraine; en svømmehal, en kirke, et auditorium og
en gymnastiksal. Rum, som tidligere har været fyldt af
menneskelig aktivitet og liv, men som med ét blev forladt
på grund af katastrofen i 1986.
Vinderen af Nordisk Råds Musikpris bliver offentliggjort i
begyndelsen af juni, og prisen bliver overrakt under Nordisk Råds session i Helsingfors i november.
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Jubilæumsarrangement
med nordisk perspektiv
Foreningen NORDEN i Odense og på Fyn markerede
den 23. marts 50 året for Helsingfors-traktaten, ved et
arrangement på Odense Rådhus. Svend Tychsen, fmd. for
Foreningen NORDEN i Odense og kredsformand for Fyn,
fremhævede i sin velkomst det nære samarbejde, der
siden 1940’erne har været mellem Foreningen NORDEN
og Odense Kommune.
Viceborgmester Brian Dybro overbragte Odense Kommunes officielle hilsen til Norden, og bekræftede, at det nordiske perspektiv fortsat har relevans også for kommunen.
Han omtalte endvidere den aktuelle udvikling i Europa og
betydningen af fortsat nordisk opmærksomhed.
Bente Dahl, tidligere formand for Mitten-gruppen i Nordisk Råd og landsstyremedlem i Foreningen NORDEN,
fremhævede gennem konkrete eksempler den aktuelle
betydning af det nordiske arbejde, herunder Østersøsamarbejdet og åbningen mod de nordvestlige regioner
i Rusland samt de aktuelle udfordringer og muligheder i
det arktiske område.
Tove Søvndahl Pedersen, repræsentationschef for Den
grønlandske Repræsentation i Danmark, bekræftede
relevansen af de nævnte udfordringer og muligheder i
Arktis og betonede, at det grønlandske landsstyre tilbagevendende drøfter sin nordiske strategi og uændret vil
søge at tackle disse udfordringer i et nordisk perspektiv.
Annette Bogø Lyberth, souschef ved Det Grønlandske Hus
i Odense, orienterede om det nye Nordatlantiske Hus på
Odense Havn, hvor byggeriet sættes i gang henover sommeren til indvielse i 2013, inkl. møde- og udstillingsfaciliteter og et kollegium for nordatlantiske studerende.
Huset vil dække den syddanske region, men forventes at
få tiltrækningskraft udover regionens grænser.
Mellem oplæggene var der musikalske indslag med elever fra Odense Musikskole, og aftenen blev afsluttet med
”Nordisk gæstebud” i samarbejde med de nordatlantiske
foreninger i Odense.

Aftenens to
hovedtalere,
Tove Søvndahl
Pedersen og
Bente Dahl.
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