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PROFILER I NORDEN FØR OG NU
Den nordiske samfundsmodel har også dybe rødder syd for den tysk/danske grænse, som den første dansksindede minister i Slesvig-Holsten, Anke
Spoordendonk, skildrede ved dette års afstemningsfest i Christiansfeld - 93
år efter folkeafstemningen i grænselandet i 1920.

Kulturen var i højsædet under den nordiske kulturuge i Rude Strand Seniorhøjskole i februar med Foreningen
NORDEN som medarrangør. Blandt
de medvirkende nordiske kunstnere
var forfatteren Jens Smærum Sørensen, der fortalte om sit forfatterskab
med udgangspunkt i Himmerland.

Det nordiske samarbejde gør sig
gældende på mange områder bl.a.
politisk og kulturelt. I dette nr. af
bladet skildres således udviklingen
for de nordiske velfærdssamfund
med udgangspunkt i Kanslergadeforliget i 1933, som Thorvald Stauning på billedet åbner døren til.

Blandt de nordiske forfattere, som er nominerede til Nordisk Råds Kulturpris 2013 er færingen Joánes Nielsen med udgangspunkt i hans nyeste roman ”Brahmadellerne”, som anmeldes
bagest i bladet. Her ses han i sit rette hjemlige element - den storslåede færøske natur.
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NYT FRA REDAKTIONEN
Enhver redaktør har behov
for forslag og gode idéer til
sin fremtidige virksomhed,
og det gælder også undertegnede. Derfor mange tak
for de talrige henvendelser
fra bl.a. lokalafdelinger med
ros og ris til bladets indhold
og forslag til nye artikler.
Sådanne input, som det hedder med et ikkenordisk udtryk, bliver ikke mindst vigtige, når
de kommer fra andre journalister. Derfor er det
meget positivt - også for det fremtidige indhold af NORDEN Nu -, at der i forbindelse med
ændringen af landsforeningens tidligere informations-udvalg til et fremtidigt medieudvalg,
er udpeget to aktive journalister til at varetage
denne opgave.
Som omtalt andet steds i bladet, vil journalisterne Jens Utoft og Morten Høyrup fremover i dette
udvalg (sammen med næstformand Georg Møller og generalsekretær Peter Jon Larsen) kunne
bidrage med gode professionelle råd om landsforeningens både eksterne - og interne information, hvor medlemsbladet - sagt i al beskedenhed - udgør en væsentlig bestanddel.
Resultatet af professionel bistand vil også kunne
dokumenteres i dette nr. af bladet i form af den
omfattende artikel om udviklingen for velfærdsstaten i Sverige og Danmark, som er forfattet af
bladets svenske korrespondent gennem flere år,
Sture Näslund.
Han er bosat i Malmø og har bl.a. som tidligere
journalistisk medarbejder i Sveriges Radio et
indgående kendskab til forholdene i de nordiske lande og herunder til ligheder og forskelle i
landenes udvikling og syn bl.a. på det nordiske
samarbejde. At han også udtrykker sig på et let
forståeligt svensk, er jo et yderligere plus for os
danske læsere.
Faktisk er det jo et godt eksempel på det nordiske
samarbejde og den fælles samfundsforståelse,
at en svensk journalist således i artiklen beskriver noget så ærkedansk som baggrunden for - og
resultatet af Kanslergadeforliget i 1933.
God læselyst!
Med forårshilsen
Preben Sørensen
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At sætte en dagsorden også
af interesse for politikerne
Den afgående landsformand om fremtidige målsætninger for Foreningen NORDEN
-Nej, selvom jeg fylder 74 i maj, skyldes min fratræden
primært, at jeg selv mener i rimelig grad at have opfyldt
den opgave, som jeg påtog mig ved at overtage formandshvervet ved årsskiftet 2008-2009: Det gjaldt om
at trimme organisationen herunder at få økonomien rettet ind til de faktiske forhold.
Det er også lykkedes at få flyttet sekretariatet for Foreningerne Nordens Forbund FNF sammen med landskontoret
i Malmøgade, hvilket jeg håber kan give en synergieffekt
til gavn for begge parter. Denne ordning kom endelig på
plads i min periode som præsident for FNF i 2012.
Dette tillidshverv går på skift mellem de nordiske landsforeninger, og i 2013 er den norske NORDEN-formand,
Olemic Thommessen, således formand for præsidiet.
Jeg har i øvrigt den vision, at når man er medlem af en
af landsforeningerne er man samtidig medlem af en forening for hele NORDEN.

Arne Nielsen, – landsformand

-Vi skal i den sammenhæng i FNF´s præsidium behandle
et forslag om at give de såkaldte styreseminarer en mere
formel kompetence i form af at give denne samling ansvar
for FNF´s handlingsplan. Forslaget er til høring nu og jeg
forventer en beslutning på næste præsidiemøde.

-Det er mit ønske at landsforeningen kan sætte en dagsorden som også har interesse for politikerne, så der kan
skabes en bred debat herom. I dén forbindelse skal vi
drøfte et forslag om fremover at give plads for repræsentanter for alle partier i Folketinget i vores landsstyrelse, oplyser lands-formand Arne Nielsen i en samtale
om hans virke på nationalt og nordisk plan, inden han
som bebudet forlader denne tillidspost ved Foreningen
NORDEN`s repræsentantskabsmøde den 4. maj på Frederiksberg rådhus.

Forslag om tænketank

-Du har selv ønsket af afgå som landsformand. Er det
alderen, der ”trykker”?

-Vi har endvidere ved et møde med Nordisk Råds danske
delegation foreslået etablering et forum med deltagelse

Arne Nielsen omtaler endvidere gennemførelsen af en
ny organisationsstruktur for den danske landsforening,
der har betydet etablering af nogle nye udvalg, som skal
styrke arbejdet med de enkelte områder som politik,
medier og uddannelse.
-Vi har allerede efter de første møder i de nye udvalg
kunnet konstatere positive drøftelser med gode forslag
til vores fremtidige indsats.
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Landsformanden nyder det nordiske vinterklima.

af repræsentanter fra sektorer, der har en speciel interesse i det nordiske samarbejde. Dette forum skal gennemgå
de udgiftskrævende aktiviteter i Nordisk Ministerråd og
komme med forslag til delegationen om hvilke områder,
man ønsker prioriteret højt, og hvilke der kan prioriteres
lavere eller helt udgå.
Landsforeningen har tilbudt at etablere et sekretariat for
et sådant forum.
-Det er således fortsat vores opgave at være ”pådrivere”(et
godt svensk udtryk) omkring det nordiske samarbejde
både i forhold til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Gennem FNF er vi blevet gode til at sende vores meldinger, og vi bliver bestemt taget alvorligt på nordisk plan
både blandt politikere og embedsmænd.
Jeg vil gerne pointere, at styrken i det nordiske samarbejde er de kulturelle og folkelige bånd. Det giver samarbejdet legitimitet.
-Men vi hilser selvfølgelig også det stærke nordiske samarbejde på hele erhvervsområdet velkommen. bl.a. ved
fusioner mellem nordiske virksomheder.
-For at samarbejdet mellem de nordiske lande kan fungere
endnu bedre er det vigtigt at få nedbrudt de grænsehindringer, der er og være opmærksom på, at der ikke opstår
nye når ny lovgivning besluttes i de enkelte lande.
Jeg har været med i et det udvalg, som Folketinget nedsatte efter debatten i fjor om nordiske grænsehindringer.
Udvalget har udarbejdet et katalog med områder, som
kan præsenteres for de enkelte fagministre, med henblik
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på at de kan tage fat på at få fjernet hindringerne enten
selv at træffe beslutninger herom eller gennem et samarbejde med kolleger i de øvrige nordiske lande. I nogle
tilfælde vil der være behov for lovændringer.
Det vil føre for vidt her at komme ind på de konkrete emner
og de forslag til løsning udvalget har fremsat. Men jeg vil
godt nævne nogle få af de områder, hvor der er behov for
lettelser: Arbejdsmarkedspraktik over de nordiske grænser, førtidspension efter arbejde i flere nordiske lande,
standarder på byggeområdet, bankgebyrer ved overførsel af penge mellem de nordiske lande, samt erhvervsuddannelser: struktur, anerkendelse, autorisation.

Øget interesse for Norden
-Overordnet er det glædeligt at kunne konstatere på
globalt plan, at interessen for Norden og dét vores samfund står for, er så stor som aldrig før. Sådan om det var
tilfældet med den store fælles nordiske kultur -offensiv,
”Nordic cool” for nogle uger siden i USA.
- Hele vores vore nordiske samfundsmodel er der øget
interesse for andre steder i verden - herunder at selv om
der er tale om selvstændige stater kan vi med dette tætte
samarbejde gøre så meget i fællesskab og lære af hinanden - det er en styrke at kunne gøre noget sammen,
fremhæver Arne Nielsen.
-Så vi kan snart godt danne en nordisk forbundsstat under
ledelse af landsforeningens protektor, dronning Margrethe?
-Det er ikke dagsaktuelt, men vi har da hilst forslaget fra
den svenske historiker Gunnar Wetterberg velkommen,

fordi vi er optaget af idéerne - og baggrunden herfor. Vi
var medvirkende til at der på nordisk plan blev nedsat en
arbejdsgruppe til at analysere hans forslag nærmere.
-Resultatet blev en rapport, som ikke direkte peger på
en nordisk forbundsstat, men med forslag til ændringer i
Nordisk Råds virke med større vægt på partierne på tværs
af landegrænserne frem for gennem de nationale delegationer og med ændringer også af Nordisk Ministerråds
virksomhed.
-Vi har også kunnet glæde os over et øget nordisk samarbejde omkring både udenrigstjenesten med fællesnordiske repræsentationer som i Berlin og et øget samarbejde
omkring forsvars - og sikkerhedspolitikken.

Fremtiden for venskabsbyerne
-En velkendt del af det nordiske samarbejde er venskabsbysamarbejdet. Er det på retur?
-Vi må erkende, at der her ligger nogle udfordringer på
grund af den ændrede kommunalstruktur både herhjemme og i de andre nordiske lande. Det har skabt problemer
for de enkelte venskabs-bykæder mange steder, men heldigvis viser en oversigt fra Kommunernes Landsforening,
som vi er i løbende kontakt med om dette samarbejde, at
det mere er de oversøiske venskabsbyer, der bliver koblet
af, oplyser landsformanden.

særlig vægt på at sikre de nordiske islæt i undervisningen
hvad enten det drejer sig om det sproglige eller andre dele
af den nordiske kultur. Det er foreløbigt endt med at der i
år holdes en undervisningskonference med deltagelse fra
alle de nordiske lande med henblik på at analysere, hvad
der virker godt i de enkelte lande og selvstyreområder.
-Som bekendt er landsforeningen i forvejen meget aktiv
på skoleområdet med kontakten med skolemedlemmerne, gennem aktiv medvirken i det prisbelønnede internetprojekt ”Skolen i Norden” og med ”Norden.Bio.org.”
tilbuddet, hvortil kommer det mangeårige samarbejde
med skoler og biblioteker om det årlige” Skumringstid”projekt, fortsætter landsformanden.
-Ved din fratræden, er det så slut med Foreningen NORDEN?
-Bestemt ikke. Jeg er fortsat medlem i bestyrelsen for
Aarhus-afdelingen og Aarhus-kredsen og vil derfra fortsat
følge foreningens virksomhed med stor interesse uden
selv at skulle være i 1. række, slutter Arne Nielsen. n
Arne Nielsen -får nu mere tid til at ta´ cyklen.

-Vi presser på for at få dette nordiske samarbejde vitaliseret, hvor det ikke er nok med et nordisk træf en gang imellem. Man kunne f.eks.nå meget ved at etablere udvekslinger mellem medarbejdere i de kommunale forvaltninger
i venskabsbyerne i en periode.
-Også det folkelige samarbejde mellem venskabsbyerne må styrkes fremover, og det er positivt at kunne
konstatere at NORDEN´s lokalafdelinger stadig presser
på og kommer med nye idéer. Selvom der ikke er nogen
patentløsninger herpå, er det godt at afdelingerne flere
steder tager ansvaret på sig og selv viderefører venskabsbysamarbejdet - forhåbentligt med rimelige kommunale
tilskud hertil.

Ny Nordisk Skole
Arne Nielsen fortæller videre, at repræsentanter for
landsforeningen har mødtes med børne- og undervisningsminister Christine Antorini for at understrege interessen for projektet Ny Nordisk Skole, som var et tema på
tillidsmandskurset i Vejle i fjor og også bliver det på dette
års repræsentantskabsmøde.
-Det er et vigtigt projekt, som 364 skoler og institutioner
på 0 -18 års området rundt om i landet allerede har meldt
sig som aktive deltagere i. Vi har yderligere foreslået ministeren, at der nedsættes en projektgruppe med deltagelse
af repræsentanter for området, hvor vi naturligvis lægger
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Vellykket nordisk uge på Rude Strand
Fuldt hus og alsidigt program ved nordisk kulturuge i februar
Sidste års forsøg med et nordisk ugekursus på Rude Strand
Seniorhøjskole i Østjylland i samarbejde med Foreningen
NORDEN gik så godt, at man atter forsøgte i perioden den
20.- 26. februar i år - og med stor succes.
Med 72 deltagere var alle pladser og værelser på kursusstedet besat, så enkelte lokale kursister måtte overnatte
hjemme, og der var yderligere en lang venteliste af interesserede.
-Det er absolut blevet en succes, som gerne må fortsætte,
og vi vil således gøre kurset til et reelt nordisk mødested
gerne med indledere fra 5-6 nordiske lande og også gerne
med kursister fra det øvrige Norden, som det allerede har
været tilfældet denne gang med to svenske deltagere,
oplyser højskolens forstander, Aage Augustinus, som vil
sørge for i et senere nr. af bladet at informere om kursustidspunktet i 2014.
-Jeg kan absolut bekræfte, at vi gerne vil medvirke til, at
denne kulturuge fortsætter, hvor vi fra i år også har samarbejdet med Nordisk Informationskontor i Flensborg om
kursets indhold og gennemførelse, siger landsformand
Arne Nielsen, som var kursusleder sammen med Augustinus.
-Vi havde endvidere benyttet kurset til at indbyde NORDEN -medlemmer i Århus-kredsen til en koncert sammen
med kursisterne søndag eftermiddag med det populære
orkester ”Nordens Tone”, som blev en stor succes med
120 deltagere.

Alsidigt program
Det var travle dage for kursusdeltagerne, som havde tilbud fra kl. 7 om morgenen og til langt ud på aftenen. Der

var hver dag morgensamling bl.a. med fællessang og så
gik en alsidigt foredrags- og oplevelsesprogram i gang for
deltagerne.
Der var således indlæg af professor Uffe Østergaard,
generalsekretær Peter Jon Larsen, forfatteren Torbjørn
Berg og lederen af Nordisk Informationskontor, Anette
Jensen.
Der blev orienteret om litteratur af de to norske forfattere Gunnar Staalesen og af sidste års vinder af Nordisk
Råds Litteraturpris, Merete Lindstrøm. Endvidere fortalte
Kirsten Ehrhorn om H.C. Andersen , der var foredrag af
maleren Jon Gislason, og der var populærmusik fra Vittula samt foredrag om Island i ord og billeder. Kursusdeltagerne var desuden på en udflugt til Ry og Gl. Rye med
galleri- og kirkebesøg.
Der blev sunget flittigt under kursusdagene, og inden
hjemrejsen var der aftenen før en festmiddag med nordiske retter lavet af skolens køkkenpersonale i samarbejde med medarbejdere fra restaurant Lyng Dal, Gl. Rye.
Forinden havde kokken Anita fra samme spisested fortalt om emnet nordisk mad og herunder præsenteret det
manifest for Nyt Nordisk Køkken, som 12 nordiske kokke
offentliggjorde i 2004.

Fra land til by
Dansk litteratur blev stærkt repræsenteret på kurset med
et indlæg af forfatteren Jens Smærup Sørensen, der læste
uddrag af sine bøger med udgangspunkt i Himmerland og
med en understregning af, at der er tale om digtning - og
ikke kun fiktion. I bøgerne skildrer han overgangen fra
landbrugs- til industrisamfund, som samtidig betød en
ændret kultur i det danske samfund.

Der blev lyttet og kommenteret aktivt af de mange kursusdeltagere.
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-Fra slutningen af 1950-erne og op i 1960-erne forlod en
halv million kvinder og mænd landbruget, og samtidig
steg befolkningstallet med knap 1 million over en 20-årig
periode. Forskellen fra land- til byliv forandrede alt, hvor
medarbejderne således ikke mere havde et medansvar
for virksomheden, som det var tilfældet hos landbruget,
fortalte forfatteren.

-Ægteskabet fik heller ikke den samme vægt som i datidens samfund, med mange flere skilsmisser, og reglerne
for børneopdragelse ændrede sig ligeledes. Alt dette
bidrog til at ”de sidste søm i landbrugets tilværelse dermed blev slået i ”, understregede Jens Smærup Sørensen,
som efterfølgende besvarede spørgsmål fra kursisterne
om hele denne samfundsudvikling og om sit forfatterskab.

Venindetræf og godt program
Foruden interessen for at deltage i et sådant højskolekursus med et nordisk indhold, kan opholdet på Rude Strand
Seniorhøjskole også benyttes som et venindetræf, hvor
to gode veninder mødes og genopfrisker bekendtskabet
og deres fælles minder.
Det gælder således den ene af de svenske deltagere,
Marjatta Vaskelainen fra Lidköbing, som på kurset var
sammen med sin danske veninde i 35 år, Jytte Christensen
fra Odder.
-Jeg er meget kunst- og litteraturinteresseret, og dette
kursus har jo en række kendte kunstnere med, som har
holdt interessante foredrag. Samtidig har jeg nydt de
vidunderlige omgivelser her ved Saxild Strand og servicen af det fantastiske personale. Så hele opholdet har
været både givende og generøst, understreger Marjatta
Vaskelainen, som i mange år var NORDEN -medlem i
Gøteborg.
Et sådant venindetræf er også oplevet af en kursusdeltager fra en helt anden kant rent geografisk, nemlig
Marianne Gerckens fra Husum og formand for NORDEN
- lokalafdelingen i Sydslesvig.
-Jeg er her sammen med Kirsten Bille fra Horsens. Men
naturligvis også i forbindelse med at Informationskontoret i Flensborg nu er medarrangør. Dette har i øvrigt
også været noget som Anette Jensen har kunnet bruge i

sit arbejde, hvor hun således har engageret Merete Lindstrøm til at deltage i dette års litteratur-festival i grænselandet.
-Både foredragsholderne bl.a. Uffe Østergaard og Torbjørn Berg samt orkestret ”Nordens Tone” var helt uovertrufne, og det var også dejligt med morgensang hver dag.
Jeg har mødt mange søde mennesker og et dygtigt personale, så jeg vil bestemt ikke udelukke, at jeg deltager
igen næste år, hvis programmet er o.k., siger Marianne
Gerckens.
Tove Foersom, tidligere formand for NORDEN-lokalafdelingen i Randers er sammen med sin mand, Poul, blandt
de meget aktive kursusdeltagere, hvor hun desuden præsenterede sin erindringsbog om et travlt og spændende
liv.
-Der har været en fantastisk bredde i programindholdet,
og jeg er meget imponeret over, at arrangørerne har kunnet skaffe så mange aktuelle forfattere som foredragsholdere. Allerede fra morgenstunden er vi blevet præsenteret for forskellige temaer, og alle er meget engagerede
både indledere og personale.
-Vi skal absolut bevare disse nordiske kulturuger også
fremover, og vi kommer igen !, understreger Tove Foersom.
n

Tre tilfredse kursister. Fra venstre Marianne Gerckens, Tove Foersom og Marjatta Vaskelainen.
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15 nordiske byer fælles om politisk charter
Politikere og embedsmænd
fra 15 nordiske byer, som tilsammen repræsenterer 40 %
af landenes befolkninger, er
blevet enige om et politisk
charter for udviklingen af de
nordiske byer, der skal være
med til at udvikle det nordiske velfærdssamfund.
Samarbejdet hedder Nordic
Borgmester Anker Boye City Network, og borgmestre
og embedsmænd fra 15 nordiske byer fra Sverige, Danmark, Norge og Finland har
senest været i Odense for at diskutere byudvikling og
ikke mindst udveksle viden og erfaringer. På konferencen
blev vedtaget ’Odense charter 2012: Byer for alle’, der
vil danne grundlag for det fremtidige samarbejde mellem byerne.
- Charteret er en fælles vision for fremtiden. Det betyder,
at 15 større nordiske byer har givet hinanden håndslag
på, at vi vil arbejde for at udvikle en særlig nordisk bymodel, der kan bidrage til at styrke udviklingen af fremtidens velfærd. Vi arbejder hver især med at sikre byernes
udvikling. Men skal vi bidrage til udviklingen af fremtidens nordiske velfærdssamfund, er det vigtigt, at vi får
delt vores viden med hinanden og løfter i samlet flok,

forklarer netværkets formand staddsbygnads.-direktör
Christer Larsson, Malmø.
Anker Boye, borgmester i Odense, som var vært for konferencen, kan nikke genkendende til, at det netop er
byerne, der er centrale aktører i udviklingen af de nordiske velfærdssamfund, og udviklingen kommer ikke af sig
selv, påpeger han:
- Det kræver politisk lederskab, økonomisk potentiale
og tæt samarbejde byerne imellem, hvis byer skal drive
udviklingen i den rigtige retning. Lokalt gøres der meget
i Norden, og her i Odense satser vi på en samlet udviklingsplan, hvor vi omdanner midtbyen, samtidig med at vi
planlægger en letbane, og et nyt Campus Odense område
med universitet, hospital og forskerpark. Det gør vi for at
udvikle Odense til et centrum for oplevelser, vækst og
beskæftigelse i Syddanmark.
-På den måde spiller vi som bysamfund en stor rolle i
udviklingen af et regionalt område. Det er derfor vigtigt,
at vi snakker sammen med de andre byer, så vi lærer af
hinanden undervejs, forklarer han.
Fra Danmark deltager Odense,¨Fredericia, Aalborg og
Århus i netværket, fra Norge deltager Tromsø, Trondheim,
Stavanger, Kristianssand og Skedsmo, og fra Sverige deltager byerne Umeå, Uppsala, Norrköping, Malmø og Lund.

Hallo Norden
- en genvej mellem de nordiske lande
Af Jakob T. Eriksen, projektleder for Hallo Norden i Danmark
Hvert år krydser tusindvis af mennesker grænserne mellem de nordiske lande for at bo, arbejde og studere. I 15
år har informationstjenesten Hallo Norden hjulpet dem
med svar på spørgsmål. Hallo Norden spiller også en vigtig rolle i arbejdet med at identificere og fjerne grænsehindringer i Norden.

Mange anvender de åbne grænser
Omkring 278.000 nordiske borgere bor i et andet nordisk
land end der hvor de er statsborgere. Det svarer cirka til
én procent af den samlede befolkning i de nordiske lande.
I 2012 flyttede flere end 34.000 borgere mellem de nordiske lande. I 2008 pendlede knap 53.000 enten mellem
Danmark og Sverige, Danmark og Norge eller Norge og
Sverige. Dertil kommer tusindvis af personer der studerer
i et andet nordisk land og endnu flere der tidligere har
boet eller arbejdet i et andet nordisk land, hvor de har
opsparet pension.
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Dette illustrerer at der både er stor vilje til og god mulighed for at bevæge sig over grænserne i Norden for at
bo, arbejde og studere. Og takket været en lang tradition
med åbne grænser, pasfrihed og fælles arbejdsmarked
- for ikke at nævne en høj grad af politisk, kulturelt og
sprogligt fællesskab - er det for det meste enkelt at flytte
mellem landene.

Hallo Norden giver information
Selv om det for det meste er let at flytte til et andet nordisk land, har man som regel alligevel praktiske spørgsmål. Dem kan man få svar på hos den nordiske informationstjeneste, Hallo Norden, som Foreningen NORDEN
forvalter for Nordisk Ministerråd.
Hallo Norden blev oprettet som en telefontjeneste i
Stockholm i 1998. I dag forvalter Foreningen NORDEN
i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og på Åland

hvert sit Hallo Norden - kontor. Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) forvalter Hallo Norden på Færøerne. I 2012
besvarede Hallo Norden ca. 4.000 spørgsmål, og op mod
600.000 søgte information på Hallo Nordens netsider.
De spørgsmål Hallo Norden oftest får, drejer sig om skat,
arbejdsløshedsforsikring, barsel, studier og statsborgerskab. Derudover afspejler de spørgsmål vi får også tendenser i samfundet. At krisen også har ramt Danmark
mærker vi således ved, at antallet af pendlere fra Sverige
til Danmark er faldet i takt med at den danske arbejdsløshed er steget. Til gengæld mærker vi en stadig stærkere
tendens til at danskere søger mod Norge.

Grænser skaber hindringer
Selv om det for det meste er enkelt at flytte mellem de
nordiske lande, er det ikke uden problemer for alle. Der
findes fortsat en række grænsehindringer, der gør det
svært at bevæge sig frit i Norden uden at havne i uheldige situationer.
Grænsehindringerne har forskellige årsager. Eksempelvis
er landene af og til ikke enige om hvilket system personer
i bestemte situationer hører til, andre gange er det landenes forskellige sociale systemer der skaber problemer,
og atter andre gange fortolker landene nordiske aftaler
eller EU-regler forskelligt.
En del problemer kan man undgå hvis man søger information i god tid inden man flytter eller tager arbejde i
et andet land. Vores råd er derfor altid at kontakte Hallo
Norden inden man flytter.
Hallo Norden samarbejder med Nordisk Ministerråds
sekretariat og de nordiske regeringers grænsehindringsforum om at sætte fokus på grænsehindringerne. Desuden deltager vi sammen med Foreningen NORDEN i
grænsehindringsgruppen i Nordisk Råds danske delegation. Denne arbejdsgruppe har forberedt et forhandlings-

oplæg til regeringen. Hensigten er at Danmark skal gå
forrest i arbejdet med at nedbryde grænsehindringerne
i Norden. Forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af
2013.

Problemer som bliver løst:
Social sikring for personer der arbejder i to lande: Indtil
juni 2012 var det sådan, at personer der boede i Sverige
og arbejdede i Danmark ikke kunne tage et bijob i Sverige uden at blive socialt sikret i Sverige. Det betød at
den danske arbejdsgiver skulle betale cirka 30 % af den
ansattes løn i sociale afgifter til Sverige. Det var de danske
arbejdsgivere selvsagt ikke interesserede i, og derfor krævede danske arbejdsgivere gerne at ansatte med bopæl
i Sverige ikke måtte tage bijob i Sverige. Dette skyldtes
EU’s regler om social sikring. De er nu ændret således at
man kan tage op til 25 % arbejde i bopælslandet og stadig
være socialt sikret i det land man arbejder i.
Statsborgerskab: Danmark og Norge har de mest restriktive regler for dobbelt statsborgerskab i Norden. I modsætning til finner, islændinge og svenskere, kan danskere
og nordmænd ikke bevare deres statsborgerskab hvis de
får statsborgerskab i et andet land. På samme måde skal
andre landes statsborgere opgive deres statsborgerskaber hvis de bliver danske statsborgere.
Den danske regering har nedsat en arbejdsgruppe, der
skal aflevere en redegørelse om dette i foråret 2013,
og det forventes at dette munder ud i de danske regler
ændres således, at det bliver muligt at få dobbelt statsborgerskab. Det vil for eksempel betyde at danskere i Sverige kan blive svenske statsborgere og få stemmeret til
Rigsdagsvalg i Sverige uden at give afkald på deres danske
statsborgerskab.
Du kan finde Hallo Norden på www.norden.org/hallo.
Her finder du oplysninger om at flytte, arbejde og studere
i Norden, og du kan stille spørgsmål til Hallo Norden. n

Så enkelt kan en grænse mellem to nordiske lande markeres.
(foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org).
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En fælles kulturel forståelse
med samme erfaringer
Den Danske Præsteforenings formand om folkekirken i Norden
-Der hersker en fælles kulturel forståelse i Norden også inden for vores
område, og vi har organisatorisk et
aktivt samarbejde mellem de nordiske præsteforeninger, fortæller
formanden for Den Danske Præsteforening, Per Bucholdt Andreasen,
sognepræst i Asmild - og Tapdrup
pastorat på Viborg - egnen. Menigheden har en svensk venskabsmenighed i Södre Sandby ved Lund med
gensidige besøg med busture til de
to sogne.
-I Den Danske Præsteforening med
ca. 3.600 medlemmer indgår også
præster i Grønland, medens Færøerne, da den fik en selvstændig kirke,
dannede sin egen præsteforening,
som vi i øvrigt hjalp med at stifte, og
de har stadig en associeringsordning
med den danske forening.

hovedbestyrelse var i Norge forud
for de hjemlige forhandlinger om en
ny kirkelig styringsstruktur, ligesom
man har udvekslet erfaringer med
den svenske forening omkring problemerne med kirkelukninger.
Han er sammen med lektor Ulla
Morre Bidstrup foreningens repræsentanter i det af regeringen nedsatte udvalg, som ifølge kommissoriet
skal se på en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur
for folkekirken, og han ser frem til
- gennem en analyse af folkekirkens
udvikling gennem århundreder og
aktuelle status- at der fremstår et
vægtigt debatoplæg til drøftelse i
kirkelige kredse og i hele offentligheden, inden udvalget skal afslutte
sit arbejde inden årsskiftet.

Nordiske erfaringer

-I organisationen Nordiske Præsteforeningers Samarbejdsorgan (NPS)
indgår alle nordiske landes præsteforeninger med et formandskab på
skift, hvor jeg netop er blevet afløst.
Repræsentanter for de nordiske
foreninger mødes én gang årligt i
landene på skift, hvor vi sidst var i
Norge. Her drøfter vi både kulturelle
emner med udgangspunkt i dét land
vi besøger, mere fagpolitiske emner
samt rent organisatoriske spørgsmål
med en gensidig- og meget nyttig
erfaringsudveksling.

-Også i dette arbejde kan vi drøfte
erfaringer i andre nordiske lande,
hvor vi således har forstået, at ideen med et stort årligt kirkemøde til
drøftelse af omfattende materialer,
som det kendes i Norge, ikke fungerer ordentligt. Hvad præsternes vilkår angår, er vi herhjemme centralt
ansatte af ministeriet efter indstillinger fra menighedsråd og biskop, hvor
de i Sverige er lokalt ansatte med
deraf følgende større afhængighed
af de lokale kirkelige kredse, fortæller Per Bucholdt Andreasen.

-Vi har således de samme udfordringer - og erfaringer med hensyn til
bl.a. lønspørgsmål og arbejdsmiljø
for vores medlemmer, og vi har et
enormt udbytte af dette samarbejde, siger præsteforenings-formanden, som endvidere fremhæver de
meget konkrete resultater af bilaterale drøftelser, som når foreningens

- Her gør det sig stadig gældende, at
vi har en grundtvigsk tradition med
øget frihed bl.a. til dannelse af valgmenigheder, løsning af sognebånd
m.v., som ikke kendes i lignende grad
i det øvrige Norden.
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centralt hold, hvor det fortsat er
Folketinget der bestemmer og kirkeministeren, som har kompetencen,
hvor det vil være ønskeligt om kirken
selv i højere grad kunne bestemme
over en række forhold.

Arbejdsmiljøproblemer
Den Danske Præsteforening med
sekretariat i København (og blandt
Foreningen NORDEN´s samarbejdende medlemmer), er medlem af
Akademikernes Centralorganisation
og dermed omfattet af overenskomstaftaler for de statsansatte. Foreningen omfatter både 2.000 aktive
præster og andre teologer samt
pensionister og nu også studerende.
Foreningens medlemmer er også
A-kasse-forsikrede, med i øjeblikket
ca. 100 arbejdsledige, så der er ikke
tale om præstemangel.
-I øjeblikket afventer man resultatet
af en arbejdsmiljø - undersøgelse for
folkekirkens arbejdspladser. Den vil
også omfatte præsternes dagligdag,
hvor der i stigende grad vil være tale
om udbrændthed som følge af de
øgede arbejdsopgaver, der opstår i
de enkelte sogne med nye former
for gudstjenester, flere forældresamtaler i.f.m. dåbshandlinger og flere
opgaver i det hele taget ,ved lukning
af kirker eller sammenlægning af
præsteembeder.
-Der vil fortsat ske kirkelukninger
som følge af den demografiske
udvikling, men på baggrund af en
øget befolkningsdel af indvandrere
til 8-9 %, er der med en tilslutning
på 80 % af befolkningen til folkekirken, faktisk tale om status quo i det
faktiske medlemstal, understreger
præsteforenings – formanden.

-Den tidligere fællesskabsfølelse er
ændret til: Hvad får jég ud af det ved
et sådant medlemskab? Der mangler viden om hvad den danske model
med fastsættelse af løn - og arbejdsvilkår betyder for den enkelte. Det
skal være attraktivt at være medlem
- selvom de nye overenskomster for
vores område ikke er for gode, slutter Per Bucholdt Andreasen.
n
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Om fremtiden for denne faglige
organisation er hans svar, at den –
som andre faglige organisationer må drøfte og se på fremtiden på en
ny måde:

Formand og sognepræst Per Bucholdt
Andersen,( medlem af Foreningen
NORDEN), har også virket som seminarielærer og var i en årrække kirkelig
medarbejder i DR med tilrettelæggelse
af kirkelige udsendelser herunder de
radiotransmitterede gudstjenester
rundt om i landet.

Forskelle og ligheder for
folkekirken i Norden
Orientering af kirkelig sekretariatschef ved NORDEN – møde
Kirkeminister Manu Sareen nedsatte i september 2012 et udvalg til at
drøfte den fremtidige styring af den
danske folkekirke. På denne baggrund orienterede sekretariatschef
i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd,
Jørgen Skov Sørensen, om forholdet
mellem stat og kirke i to andre nordiske lande, ved et medlemsmøde
i Foreningen NORDEN- Odense og
Fyn den 15. januar i Historiens Hus
i Odense.

været drøftet i fire udvalg før, senest
i perioden 1929-40, og alle ”gik ned
med flaget”, fortalte sekretariatschefen, der forventede en kommende
styringsreform inden for det nuværende stat - kirke forhold.

Svenska Kyrkan

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
har kontakt med kirker i andre lande
bl.a. Norden, og repræsentanter for
rådet foretog i fjor en rundrejse til
Norge og Sverige for at studere
forholdene omkring den kirkelige
struktur dér.

Han gennemgik derefter udviklingen
for den svenske folkekirke, Svenska
Kyrkan, hvor formålet med strukturændringer har været at skabe ligestilling gennem adskillelse af stat og
kirke. I 1980-erne blev således fødselsregistrering fjernet som en kirkelig opgave. Der har foregået en målrettet indsats fra 1995 i både kirke
og regering for en sådan adskillelse,
som førte til lovgivning fra 1998,
implementeret i år 2000.

-De nordiske lande har en særlig
karakter med brede folkekirker med
tætte bånd til staten, men hvor man
også skal skele til andre religioner.
Strukturen for den danske folkekirke,
hvor ifølge grundlovens § 66 folkekirkens forfatning ordnes ved lov, har

-Det er dermed bl.a. fastslået, at
den svenske folkekirke har ret til fri
statslig bistand ved indsamling og
administration af kirkens medlemsafgift (kirkeskat), medens de øvrige
anerkendte trossamfund alene har
mulighed for at søge om en sådan
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bistand, skal betale for ydelsen og i
øvrigt opfylde en række krav for at
kunne indgå i en lignende ordning.
-Den svenske kirkes opgaver er nu
klart fastlagt både organisatorisk og
opgavemæssigt, og den kan f.eks.
repræsentere sig selv overfor domstolene, hvilket ikke er tilfældet i
hverken Norge eller Danmark, oplyste han.

Den Norske Kirke
-Der er en større frihed for både Den
Norske Kirke og staten i Norge, som
siden 1984 har haft et nationalt kirkemøde med egne beføjelser. Som
følge af kommissionsarbejde i 2002
og 2006 gennemførtes et kirkeforlig i Stortinget i 2008 og grundlovsændringer i 2012. Det betyder bl.a.
at biskopper og præster fremover
udpeges af et kirkeligt organ og ikke
et statsligt kirkeråd.
-Ansatte i kirkelige stillinger i Norge
er fortsat statstjenestemænd, og kirken er en del af statsforvaltningen,
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ligesom der fortsat er kommunal finansiering (ikke kirkeskat) og kommunal repræsentation i forhold til den lokale
folkekirke. Alle tros - og livssynssamfund skal understøttes på lige linje, og et centralt nævn skal fordele denne
støtte.

Jørgen Skov Sørensen

-Det er således en åbenlyst fordel for den norske folkekirke, at ikke kun medlemmerne, men alle norske medborgere gennem skatten støtter kirken økonomisk, samtidig
med at kirken er fritaget for et administrativt tungt og
økonomisk belastende kirkeskattesystem.
Jørgen Skov Sørensen oplyste endvidere, at i Norge finder
menighedsrådsvalg altid sted samtidig med kommunalvalg, medens der i Sverige køres store kampagner op til
menighedsrådsvalg, med gode resultater.

Stærke traditioner
-Der er således reelle forskelle på situationen for folkekirken i de tre nordiske lande, hvor den danske regering
ikke har ønsket en adskillelse af stat og kirke, medens
spørgsmålet herom været både formuleret og drøftet i
Sverige og Norge.
-Ser man imidlertid på den generelle samfundsmæssige
situation, finder vi mange lighedspunkter mellem de tre
lande. Alle tre har evangelisk-lutherske majoritetskirker,
både hvad angår medlemstal og kulturel indflydelse,
og alle tre har stærke demokratiske traditioner både i
samfundet generelt, og når det gælder kirkelige anliggender.

Hvad folkekirken kan lære
Han konkluderede slutteligt, at den danske folkekirke ud
fra strukturer og erfaringer i andre nordiske lande kan
lære, at der skal findes bedre instrumenter til at håndtere
uenigheder, at der ofte er tale om for langsommelige processer når ting skal ændres i kirken, men at man samtidig

+ billedtekster:
Jørgen Skov Sørensen på talerstolen
Et udsnit af forsamlingen

12

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2013

skal sørge for at bevare bredden i folkekirken, hvor stadig
70-80 % af befolkningerne i Norden er medlemmer.
- En styringsreform er andet og mere end en administrativ
øvelse. Det er en drøftelse af kirkens identitet, som vi har
set det både i Sverige og Norge. Opgaven er nu at få dette
afspejlet i reformarbejdet, som ligger foran os og at gøre
det netop som folkekirken i Danmark med dens særlige
historiske, kulturelle og religiøse forudsætninger besidder , fastslog sekretariatschefen, der lagde op til en bred
offentlig debat om hvilket folkekirke danskerne ønsker
fremover.
Debatten på mødet blev styret af lokalafdelingsformand
Svend Tychsen, som også havde indledt med at begrunde
hvorfor emnet var sat på dagsordenen som et interessant
nordisk emne.
n
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Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken.
Rådet er det organ, som tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og
i udlandet.
Rådet tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer og følger
deres arbejde.
I Rådet sidder et medlem udpeget fra hvert af folkekirkens 10 stifter, en repræsentant for Kirken i Grønland
samt to af folkekirkens biskopper, begge udpeget af Kirkeministeriet. Rådet har et sekretariat i København.
Ved mellemkirkeligt arbejde forstår man de kristne kirkesamfunds kontakter og samtaler med hinanden. Formålet er at skabe forståelse og respekt for andre kirker og
trossamfund trods forskelle i lære og tradition. Gennem
kontakterne lærer de enkelte kirker også deres egen tradition bedre at kende.

Nordisk samarbejde
Blandt rådets projekter er etableringen af venskabsmenigheder, hvor danske menigheder opretter kontakt med
menigheder i andre lande og på denne måde lærer kirken

at kende som et verdensomspændende fællesskab af forskellige former og farver.
I en praktisk guide fra rådet om dette samarbejde nævnes som et eksempel på nordisk samarbejde, kontakten
mellem Frederikssund Kirke og tre andre sogne i Norge
(Augskog-Høland), Sverige (Kumla) og Finland (Sibbo).
Det startede som et præsteforum, men blev hurtigt
udvidet til også at omfatte menighederne. Samarbejdet
blev etableret i midten af 1990-erne gennem Foreningen
NORDEN på baggrund af venskabsbykontakter, og i Norge
er lokalafdelingens repræsentanter fortsat primus motorer også for dette kirkelige samarbejde.
De seneste år har man været samlet en weekend hvert
andet år, hvor kirkerne skiftes til at være værter med drøftelser af en kirkeligt eller teologisk emne, med udflugt i
nærområdet og afsluttende med en fælles nordisk gudstjeneste, hvor alle præster deltager. Desuden er der et
kor - og musiksamarbejde mellem de fire kirker og menigheder.
n
4 præster - 4 repræsentanter for et varmt, nordisk venskab. Fra venstre: Sokneprest Gunnar Øvstegård (Søndre
Høland), kyrkoherde Helene Liljeström (Sibbo), Norge,
sognepræst Thomas M. Rønberg (Frederikssund) og res.
kapellan Kent Karlsson (Kumla Hällabråttet). Foto: Knut
Bjørkmann.

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2013 13

Nye udvalg skal styrke
arbejdet i landsforeningen
Foreningen NORDEN´s landsstyrelse har ønsket at styrke
sin indsats på en række vigtige områder og derfor reetableret sin udvalgsvirksomhed med nye udvalg og en række
nye medlemmer af disse.

Politisk udvalg
Foreningens fornemste opgave er på formålsparagraffens
grundlag at skabe politik. Både den langsigtede politik,
som står i naturlig forlængelse af det historiske grundlag,
og den aktuelle. Den
langsigtede politik er
rimelig veldefineret,
men omsætningen til
aktuel handling har
været mindre prioriteret.

Drude Dahlerup
- udvalgsmedlem

Derfor har landsstyrelsen nedsat et politisk udvalg, der kigger
på foreningens langsigtede politik-formuleringer og reagerer
med baggrund i disse
på aktuelle nordiske
udfordringer. Medlemmer af udvalget,
som holdt sit første
møde den 5. februar,
er: Line Barfod, Drude
Dahlerup, Arne Nielsen, Marion Pedersen
og Uffe Østergaard.

Medieudvalg
Foreningens største
problem er at komme
af med de budskaber, vi har. Derfor har
landsstyrelsen nedsat et medieudvalg,
Line Barfod - udvalgsmedlem
der som sin primære
opgave skal sikre formidlingen af foreningens budskaber på det nordiske
politikområde til såvel offentligheden som til foreningens
medlemmer og tillidsfolk. Det første med det klare sigte,
at få flere medlemmer gennem folk, der støtter det bud-
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skab, vi er ude med – det andet for at sikre den fortsatte
homogenitet, så der ikke opstår et skisma mellem ledelsens udmeldinger og medlemmernes tanker.
Det betyder, at ud over offentlighedens presse på alle
platforme og i alle udgaver, skal udvalget også se på de
interne informationsgange. Medlemmer af udvalget,
som holdt sit 1. møde den 12. februar, er: Morten Høyrup,
Georg Møller, Jens Utoft og Preben Sørensen.

Uddannelsesudvalg
Foreningen har med tilskud fra Ministeriet for Børn og
Undervisning fået i opdrag at iværksætte de forpligtelser
ministeriet har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen
af de nordiske aftaler på undervisningsområdet samt de
nordiske forpligtelser, der ligger i Folkeskoleloven.
Arbejdet har to primære formål: Dels at sikre en høj
grad af udveksling af skoleklasser mellem Danmark og
de andre nordiske lande for derigennem at forbedre de
danske elevers kendskab til de skandinaviske sprog og
nordiske forhold, dels at give lærere vejledning i nutidige
pædagogiske muligheder ved undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold.
Landsstyrelsen har nedsat et uddannelsesudvalg, der ud
over skoleopgaven også har opgaven med den nordiske
biblioteksuge (Morgengry og Skumringstid), de sprogopgaver, der tidligere lå i sprogudvalget, samt det kulturelle
samarbejde. Medlemmer af udvalget, som holdt sit 1.
møde den 29. januar, er: Bente Dahl, Lisbeth Bjørn Hansen, Bodil Porsbjerg og Merete Riber.

Ad hoc-udvalg om
medlemsrekruttering
Arbejdsgruppens kommissorium er at komme med
forslag til at fastholde og styrke medlemssituationen i
Foreningen NORDEN, i samarbejde med landskontoret,
kredse og lokalafdelinger.
Udvalget er nedsat af landsstyrelsen og arbejder, primært
via net - korrespondance, frem til en midtvejsrapportering i maj (forud for repræsentantskabsmødet) og en
endelig rapportering til landsstyrelsens møde i efteråret
2013. Herefter vil landsstyrelsen tage stilling til, hvorvidt
mandatet skal forlænges. Medlemmer af udvalget er:
Birte Fangel, Vagn Thomsen og Grete Østergaard.
n

Henrik Hagemann
Henrik Hagemann er Foreningen Nordens repræsentant
i Dansk Sprognævn og har været det siden 1982; det
meste af tiden medlem af nævnets arbejdsudvalg og i to
længere perioder også dets næstformand. Selv om han

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

’Danmark er for lille et sprogsamfund
til at have en ballet’
forkyndte folketingsmedlem Kristen Poulsgaard i sin tid!
Heldigvis er Danmark ikke for lille et sprogsamfund til at
have en retskrivningsordbog. Det har vi haft siden 1872,
og den er selvfølgelig hver gang udarbejdet med skelen til
hvad man har gjort i de andre nordiske lande. Siden 1955
er den udgivet af Dansk Sprognævn. Svenskerne har også
skelet til os; deres første Svenska Akademiens Ordlista,
der er det nærmeste vi kommer til en parallel til Retskrivningsordbogen, udkom første gang i 1874.
Sidst på året 2012 udkom Retskrivningsordbogen i sin
4. udgave. Det er en gennemrevideret udgave af ordbogens 3. udgave der kom i 2001. Den rummer ca. 64.000
opslagsord; af dem er ca. 4.500 nye i ordbogen, mens en
del sjældent brugte ord er udgået. Sammenligner vi med
vore svenske venner, kan vi se at Svenska Akademiens
Ordlista i sin seneste nyudgave, der kom i 2006, har optaget ca. 10.500 nye ord og udeladt ca.5.500 i forhold til den
foregående der udkom kun 8 år tidligere. Men Svenska
Akademiens Ordlista oprettede først i denne udgave w
som et selvstændigt bogstav i alfabetet. Det gjorde vi i
1955.
Sprogudviklingen går stærkt i hele Norden; det afspejler
sig selvfølgelig også i ordstoffet, bare tænk på alle de nye
ord på it-området: ordet tablet er med i den nye Retskrivningsordbogen med betydningen ’lille, bærbar computer
med trykfølsom skærm’. Af gode grunde var den ikke med
i de tidligere udgaver af ordbogen.
Til gengæld er majonæse som sideform til mayonnaise
gledet ud; den blev ikke brugt af ret mange mennesker.
Mærkeligt nok, for vi har da pænt fordansket milieu,
directeur, comptoir; men madnavne går det åbenbart
ikke med. Diskussionen om de små ændringer i Retskrivningsordbogen 1986 kom da også til at hedde majonæsekrigen.
I Norge har forholdene af gode grunde været noget
anderledes. Hele udviklingen af to ligeværdige sprogfor-

Foto: Rie Neuchs

mer, nemlig bokmål og nynorsk, har naturligvis ført til at
nordmændene i dag har to ligestillede ordbøger kaldet
bokmålsordboka og nynorskordboka. Derudover er der i
Norge udgivet flere ordlister til skolebrug; den slags lister
skal godkendes af Språkrådet, Dansk Sprognævns kolleger. Den skal den slags ikke i Danmark, men traditionen
er at danske skoleordbøger følger den norm som Dansk
Sprognævn fastsætter.
En af de gennemgående misforståelser i pressen i forbindelse med den nye udgave af Retskrivningsordbogen,
både i de journalistiske artikler og i læserbreve, har været
at vi i dansk har de ord der står i Retskrivningsordbogen;
hvis et ord ikke står der, er det ikke et dansk ord. Det er
ganske enkelt noget sludder.
Retskrivningsordbogen er, som navnet siger, en retskrivningsordbog. Den oplyser om stavning og bøjning
af ordene i almensproget, og den oplyser om regler for
tegnsætning, brug af store og små bogstaver osv. Den er
til Brug og nøje Efterlevelse som det hed i gamle dage, i
skoler og uddannelser og i hele den offentlige forvaltning,
inklusive domstolene og Folketinget. Som privatpersoner
må vi selvfølgelig gøre som vi vil, men det letter nu med
ensartede stavemåder, for afvigelser distraherer bare
læsningen.
Det at ordbogen dækker almensproget – og Sprognævnet dermed fastsætter hvordan almensprogets ord skal
staves – kan godt give problemer. Hvad gør vi med ord
som både bruges almensprogligt og fagsprogligt? Skal vi
skrive klor, eller bør vi følge kemikernes fagsprog og skrive chlor? Hvem skal bestemme om navne på æblesorter
skal skrives med stort eller lille forbogstav, Cox Orange
eller cox orange? Skal det være Sprognævnet eller æbleavlerne? Jeg mener naturligvis at de ord mange af os
uden for fagkredse hyppigt anvender, skal Sprognævnet
fastlægge for os. Men helt enkelt er problemet ikke. n
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På vej mod 60 års jubilæum for
fælles nordisk arbejdsmarked
Nyt samarbejdsprogram for 2013-2016 vedtaget af Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv
Der er en lang tradition for nordisk samarbejde på
arbejdslivsområdet. Dette omfatter såvel det formelle
samarbejde i Nordisk Ministerråd og i Nordisk Råd som
det uformelle samarbejde mellem landene.
De nordiske landes fælles værdigrundlag og mange fællestræk giver gode muligheder for at lære af hinandens
erfaringer og koordinere synspunkter, hvor det er relevant, og hvor det giver nordisk nytte. Det vil sige på områder, hvor landene kan opnå mere sammen end hver for
sig.
Formålet med et nyt samarbejdsprogram under Ministerrådet for Arbejdsliv er at fastlægge det strategiske fokus
for det formelle nordiske regeringssamarbejde for dette
område i perioden 2013–2016.
Fokus vil i perioden være på de langsigtede udfordringer
som følger af globaliseringen og den demografiske udvikling, men samarbejdet prioriterer efter behov også mere
konjunkturelt betingede udfordringer, som måtte opstå.
Samarbejdet bygger fortsat primært på erfarings- og
informationsudveksling under Ministerrådet for Arbejdsliv, om nationale tiltag og resultater i forhold til de fælles
udfordringer.
Samarbejdet vil samtidig bidrage til vigtig netværksdannelse blandt myndighedspersoner på arbejdslivsområdet
i Norden. Herunder vil den nordiske erfarings - og informationsudveksling, netværksdannelse og koordination
i forbindelse med EU-initiativer og -forhandlinger samt
implementering af EU-direktiver være centrale elementer i samarbejdet.

Beskæftigelse og arbejdsmarked
En hovedprioritering for samarbejdet på beskæftigelsesog arbejdsmarkedsområdet vil være at fremme arbejdsudbuddet, øge beskæftigelsen og reducere den strukturelle ledighed for både kvinder og mænd.
Formålet er at bidrage til holdbare offentlige finanser og
de nordiske velfærdssamfunds bæredygtighed fremover
samt at styrke inklusionen af marginaliserede grupper i
samfundet. Målene er her
-at mobilisere den interne arbejdskraftressource,
-at styrke matchningen af udbud og efterspørgsel af
arbejdskraft,
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-at fremme livslang læring målrettet mod arbejdsmarkedets behov,
-at fremme tiltrækningskraften i forhold til efterspurgt
arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS,
-at fremme koordinationen blandt relevante myndigheder
-at bekæmpe ledigheden blandt udsatte grupper og langtidsledighed samt at bekæmpe ungdomsledigheden er
blandt de største udfordringer og højeste prioriteter.

Arbejdsmiljø
I samarbejdsprogrammet hedder det videre, at en hovedprioritering for samarbejdet på arbejdsmiljøområdet er
at fremme sikkerhed, sundhed og velfærd i arbejdet for
både kvinder og mænd.
Formålet er at skabe et arbejdsmiljø, som er attraktivt, motiverende og inkluderende, og som forebygger
arbejdsrelaterede fysiske og psykiske sundhedsproblemer. Samtidig skal det være udviklet under hensyntagen
til internationale aftaler og EU’s lovgivning.Målene er at
styrke et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
Formålet er herunder at værne om den nordiske model
og det nordiske arbejdsmarkeds gode arbejdsvilkår,
arbejdsmiljø og tilpasningsevne. Målene er at sikre en
god balance mellem lønmodtagerbeskyttelse og fleksibilitet, fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet samt at styrke det nordiske samarbejde i forhold til international regulering, først og fremmest i EU.
Et tværgående prioritetsområde vil fortsat være at forebygge og nedbryde grænsehindringer på det nordiske
arbejdsmarked med at videreudvikle arbejdsmiljøstrategier og -tilsyn, modvirke uacceptable arbejdsforhold,
„social dumping“ og diskrimination på arbejdsmarkedet,
synliggøre betydning af god ledelse og aktiv medarbejderindflydelse, samt styrke en bæredygtig anvendelse af
den enkelte arbejdstagers ressourcer.

Den nordiske model
Endelig fastslås det, at en hovedprioritering for samarbejdet på arbejdsretsområdet er at følge op på den nordiske
models vilkår, udfordringer og tilpasninger og udvikle den
stadigt mere med henblik på at fremme den geografiske
mobilitet, tiltrækningskraften og tilpasningsevnen yderligere.

programmet, hvor yderligere temaer, som følger op på
mere aktuelle politiske og faglige udfordringer, i perioden
vil blive nærmere fastlagt i de skiftende formandskabers
sektorprogrammer samt i udvalgenes virksomhedsplaner og temaindretninger.
-Jeg vil gerne fremhæve den del af aftalefundamentet,
som udgøres af Overenskomsten om et fælles nordisk
arbejdsmarked. Denne overenskomst har siden 1954 sikret nordiske borgere ret til frit at tage arbejde og bosætte
sig i et andet nordisk land, hedder det i et forord til programmet, af Halldór Ásgrímsson, Nordisk Ministerråds
daværende generalsekretær:

-Den nordiske model udgør et godt grundlag for et velfungerende arbejdsliv, og samarbejdet med arbejdsmarkedets parter vil fortsat udgøre en naturlig del af det
nordiske samarbejde, understreges det i samarbejds-

-Dermed vil det fælles nordiske arbejdsmarked i denne
samarbejdsperiode kunne fejre sit 60-års jubilæum som
det mest integrerede regionale arbejdsmarked i verden.
Det har vi i Norden god grund til at være stolte af! Det er
mit håb, at det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet såvel som på de øvrige nordiske samarbejdsområder
også fremover vil skabe grundlag for innovative og fremsynede fælles nordiske løsninger, understreger han. n

Tema: Læserne mener

Nordens bænk
På min vej til bycentrum i Frederiks kom jeg forbi Nordens bænk, som viser byvåbnene for Karups 4 gamle venskabskommuner: Rælingen, Munkedal og Kyrkslætt. De
blev skåret ind i bænkens ryglæn af Jens Peter Jensen og
indviet ved et venskabsbytræf. Siden har et bestyrelsesmedlem, Oluf Bach, Karup, restaureret bænken, så den
optræder næsten som ny.

nordiske kommuner ud til fordel for venskabsbyer på den
anden side af jorden.
Jann Rasmussen,Karup

Desværre passer billederne af bænken og dens navneplade med de fire gamle venskabskommuner glimrende
til den tilstand, som mange af vore gamle venskabsbyforbindelser er i nu. DET ER KOLD ISTID. Mange forsvandt, da
storkommunerne opstod. Mange store byer smed deres

Annonce

Busrejse til Gotland

Der er endnu ledige pladser på Foreningen NORDEN Møn - Bogø´s bustur til Gotland
den 28. august - 2.september 2013.
Der er sammensat et spændende og alsidigt program med udflugter til Visby, Fårö, Högklint,
Gnisvärd inden hjemrejsen med færgen mod Oskarshamn. Deltagerne bor på hotel i Visby.
Teknisk arrangør er Ørslev Turisttrafik. Guide på turen er Jørgen Munck Rasmussen.
Deltagerpris inkl. halvpension kr. 6.742 - tillæg for enkeltværelse kr. 1.626. Tilmelding senest
15. maj til Boye Vestergaard, tlf. 4045 01 66 eller e-mail: vestergaard@stegenet.dk

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2013 17

12 nominerede til Nordisk Råds Musikpris
Bedømmelseskomiteen har sat navn på de 12 musikere,
sangere og ensembler i de nordiske lande, der er i spil til
Nordisk Råds Musikpris 2013, som overrækkes i forbindelse med Nordisk Råds session den 30. oktober i Oslo.
Blandt de nominerede er fra Danmark: Theatre of Voices.
Dette Grammy-vindende ensemble er et af de mest fremtrædende vokalensembler i Europa. Endvidere er nomineret Efterklang, som af det engelske pladeselskab 4AD

er kaldet "Danmarks eksperimentelle alternative pop
pionerer".
Fra Færøerne er nomineret: Eivør Pálsdóttir, en singersongwriter opvokset i den lille landsby Gøta. Det er ikke
kun hendes betagende stemme, som gør hende speciel,
men også at hun udtrykker sine kunstneriske evner som
maler, historiefortæller, digter og komponist.

Det danske band Efterklang - her fotograferet af Andreas Koefoed foran Pyramiden i Svalbard.

De nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris 2013
Tema: Litteratur i Norden

De nationale medlemmer af Bedømmelseskomitéen for
Nordisk Råds Litteraturpris har nomineret følgende værker til Nordisk Råds Litteraturpris 2013:
Fra Danmark: Josefine Klougart (for romanen ”Én af os
sover ”) og Kim Leine (for den allerede prisbelønnede
roman ”Profeterne i Evighedsfjorden”.) Fra Finland er
nomineret Rosa Liksom og Ulla-Lena Lundberg, fra Island
Hallgrímur Helgason og Guðmundur Andri Thorsson, fra
Norge Nils-Øivind Haagensen og Ole Robert Sunde.

Fra Sverige er nomineret Lars Norén og Johannes Anyuru,
fra Færøerne Jóanes Nielsen for romanen ”Brahmadellerne” fra Grønland Mariane Petersen, fra det samiske
sprogområde, Sollaug Sárgon og fra Åland er nomineret
Ulla-Lena Lundberg.
Prisvinderen vælges af Bedømmelseskomitéen og resultatet offentliggøres ved Nordisk Råds session i slutningen
af oktober i Oslo. Prissummen udgør 350.000 danske kroner.
n

Ja til ombudsmandsinstans for grænsehindringer
Nordiske statsborgere som er kommet i klemme mellem
systemerne i forbindelse med flytning fra et nordisk land
til et andet, kan snart få hjælp – Norden skal have en
ombudsmand for grænsehindringer.
Ikke flere skuldertræk fra myndigheder som nægter at
tage ansvar for dobbeltbeskatning, manglende social
sikring eller stemmeret. Når ingen andre lytter, skal der
være en kontrolinstans som tager grænsegængernes problemer i forhold til den offentlige forvaltning alvorligt.
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Det var det fælles budskab, da Nordisk Råds Præsidium
drøftede spørgsmålet på et møde i Göteborg.
Det er nu op til de nordiske regeringer at afgøre hvilken
form ombudsmandsinstansen skal have.
– Ud over oprettelsen af en helt ny nordisk ombudsmand
er det en mulighed at give øgede beføjelser til de ombudsmænd som allerede eksisterer, sagde Kimmo Sasi (Samlingspartiet, Finland), daværende præsident for Nordisk
Råd.
n

Bör nordiskt samarbete utveckla en
säkerhetsprofil eller en fredsprofil?
Utvecklingen mot ökat nordiskt samarbete inom utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitik behöver ifrågasättas och
diskuteras övergripande och genomgripande. Vad innebär det för nordiskt samarbete, identitet och demokratitradition att dessa frågor nu får ett uppsving?
Nordiskt samarbete har kännetecknats av fokus på vardagsnära ”lågprofilfrågor”, avsaknad av säkerhetsfrågor
på agendan och av en fredsprofil i interna och externa
relationer. Allt det här kan påverkas av att säkerhetspolitiken får ökad betydelse.
Nordiskt samarbete har länge präglats av fokus på människonära vardagsfrågor och på gräsrotsnivå. Det finns en
långvarig föreställning om en nordisk gemenskap och en
nordisk identitet som är knuten snarare till arbetsliv, kultur, hälsa, jämställdhet och rörlighet än till en gemensam
säkerhetsagenda. Innebär utökat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete att Norden omlokaliserar sina resurser
och byter diskurs?
Hur påverkas det nordiska samarbetets identitet om
säkerhetspolitiska frågor får en mer framskjuten roll? Det
är viktigt att föra en öppen debatt om hur det nordiska
samarbetet ska utvecklas. Om det nordiska samarbetets
profil ska förändras bör det ske medvetet och med medverkan av gräsrötter som har möjlighet att ta ställning till
fler än ett alternativ.
Det är av flera anledningar problematiskt att nordiskt
samarbete inom utrikes-, krishantering och försvarspolitik kopplas samman under ett brett säkerhetsparaply.
Det existerar redan i praktiken sedan länge samordning
inom utrikesfrågorna, bl.a. i förhållande till FN eller de
internationella finansiella organisationerna. I en bred
ny säkerhetsdiskurs blir gränsen mellan det militära och
civila flytande och det finns risk för att militärt våld normaliseras och expanderar.
Frågor om militärt våld där vapen faktiskt riktas mot
levande människor bör vara tydligt avgränsade från frågor om till exempel räddningsinsatser vid miljökatastrofer eller internetsäkerhet. Om militära och civila frågor
ska hanteras inom samma ramverk kan det också uppstå
frågetecken om vilken logik och lagstiftning som ska styra
frågor om sekretess och beslutsordning. Oavsett om samarbete på dessa områden bedrivs inom eller utanför det
nordiska samarbetets ramar behöver den demokratiska
kontrollen stärkas. Nordiska rådet tog i januari 2013 ett
senkommet men nödvändigt steg i denna riktning genom
att föreslå en årlig rundabordskonferens som ska ge ökad
parlamentarisk insyn i försvarssamarbetet.

Norden har av tradition betraktats och betraktat sig som
en fredsregion både i interna och externa relationer.
Fredsprofilen nämns ofta, särskilt i samband med
fredsmäklarambitioner, men det är oklart hur de
nordiska ländernas möjligheter att verka som opartiska förhandlare påverkas om de samtidigt utökar
sitt säkerhetspolitiska samarbete. En fredsprofil diskuteras inte alls i relation till den nya säkerhetspolitiska diskursen, trots att fredsfrågor har relevans
för samtliga säkerhetspolitiska samarbetsområden
och trots att ett fredsperspektiv kan erbjuda alternativa och helt annorlunda sätt att se på nordiskt
samarbete.

Nordiskt fredsforum?

Sia Spiliopoulou
Åkermark

Det finns all anledning att granska och diskutera konkreta,
historiska och pågående fredliga nordiska erfarenheter
och processer som även kan vara till nytta för andra.
Ett exempel är att Norden har haft konflikter som
lösts fredligt, genom avtal eller tvistelösning, ett
annat att inom Norden accepteras avvikelser från
normen i form av minoritetsskyddsregimer, självstyrelsemodeller och demilitariserade områden.
Ålands fredsinstitut har för Nordiska rådet föreslagit ett årligen återkommande nordiskt fredsforum
där politiker, diplomater, forskare från olika discipliner och representanter för civilsamhället från
de nordiska länderna kan samlas för att diskutera
Nordens förhållande till fred, historiskt och i nuet, i
teori och praktik, internt och i externa relationer.
Åland fungerar idag som en internationell mötesplats och
Ålandsexemplet som inspirationskälla för aktörer som
strävar efter fred och konfliktlösning. Ålands fredsinstitut bedriver forskning om det så kallade Ålandsexemplet
och dess komponenter; demilitarisering, neutralisering,
självstyrelse och minoritetsskydd. På samma sätt kan
nordiska erfarenheter analyseras ur fredsperspektiv och
ge ökad förståelse av hur Norden kan utvecklas i fredlig
riktning internt och samtidigt bidra till fredliga lösningar
av konflikter runt om i världen.
Men då måste vi också anlägga ett fredsperspektiv på
Norden och nordiskt samarbete.
n
Docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör
Susann Simolin, informationsansvarig
Ålands fredsinstitut
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Susann Simolin

Danske virksomheder retter
blikket mod Norden
Der tales meget om Kina og andre højvækstlande i verden. Men faktisk er der
også en stigende interesse i dansk erhvervsliv for Norden
Af erhvervskonsulent Peter Fjerring
En kampagne, der
skal styrke den
danske
eksport
til Norden. Sådan
startede 2013 for
Danmarks Eksportråd – den del af
Udenrigsministeriet, der har ansvar
for at styrke vores
udenrigshandel.
Kampagnen bestod af en række konferencer for virksomheder rundt om i Danmark
og en pjece om danske muligheder i andre
nordiske lande.
De nordiske lande tilsammen er verdens
12. største økonomi
Verdens 20 største økonomier i 2011
(målt i totalt BNP i billioner $)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

USA
Kina
Japan
Tyskland
Frankrig
Brasilien
Storbritannien
Italien
Rusland
Indien
Canada
Norden
Australien
Spanien
Mexico
Sydkorea
Indonesien
Holland
Tyrkiet
Schweiz

Kilde: IMF
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15,1
7,2
5,9
3,6
2,8
2,5
2,4
2,2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,2
1,1
0,8
0,8
0,8
0,7

Nordisk eksport på vej frem
For mange af de små virksomheder kan det nemlig være en stor mundfuld at gå i gang med et af de store vækstmarkeder som Kina. Før man
kan begynde at tjene penge skal virksomheden typisk bruge tid på
besøg i landet flere gange, på messer og ved mulige kunder, og man
skal søge rådgivning til markedsundersøgelser, skattemæssige forhold og jura. Først herefter kan man begynde at tjene penge. Dertil
kommer de usikkerheder, der kan knytte sig til lidt fjernere lande. Alt
sammen en satsning, som er lettere for store end for små virksomheder at kaste sig ud i.
For mange af vores små virksomheder er det lettere at starte eksportaktiviteter i Stavanger og Kalmar end i Shanghai og Calcutta. Mange
små virksomheder retter derfor i stigende grad blikket mod Norden.
Og eksporten til Norden er på vej op, selv i en krisetid. Den danske
vareeksport til Norden beløber sig til næsten 150 milliarder kroner om
året. Det er det samme som vores eksport til Tyskland og Storbritannien tilsammen.
I perioden 2007-11 (de nyeste tal, der er tilgængelige) steg den danske eksport til Norden med 11 procent. Det er selvfølgelig ikke så
meget som stigningen i eksporten til for eksempel Kina og Polen, der
De andre nordiske lande under ét er
Danmarks største eksportmarked
Danmarks ti største
eksportmarkeder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vareeksport
2011 (mia. kr.)

Norden
Tyskland
Storbritannien
USA
Holland
Frankrig
Kina og Hong Kong
Italien
Polen
Spanien

144,9
94,8
55,9
37,7
26,8
24,6
24,2
16,5
15,7
13,4

Vareeksport
2007 (mia. kr.)

Vækst
2007-11

130,2
89,6
44,5
35,5
25,1
23,1
14,2
17,8
12,6
15,6

11,1 %
5,8 %
25,6 %
6,1 %
6,8 %
6,5 %
70,4 %
-7,3 %
24,6 %
-14,1 %

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Stigningen ift. UK skyldes især en styrket kr. over for pundet

NR.2 – APRIL 2013

Der er grund til optimisme i nordisk erhvervsliv.
(Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.)

i samme periode steg med henholdsvis 70 og 24 procent.
Men væksten i vores eksport til mange af markederne i
den vestlige verden var i fireårs perioden på omkring seks
procent – så eksporten til Norden stiger altså dobbelt så
meget som til de lande.

Sats både på Norden og BRIK
Det må ikke være modsætninger, at Danmark både skal
stå stærkt på de nordiske nærmarkeder og i de lande
rundt omkring i verden, der i øjeblikket oplever en høj
vækst. Herunder især BRIK-landene (Brasilien, Rusland,
Indien, Kina).
Følger man med i avisernes erhvervssider, er det dog ikke
erhvervslivet i de andre nordiske lande, der fylder mest.
Der er naturligt nok mere journalistisk nyhedsværdi i at
skrive om revolutionerende infrastruktur i Kina eller om
Brasilien, hvor det forestående værtskab for fodbold-VM
2014 og OL 2016 er en drivkraft for økonomisk udvikling.
Og selvfølgelig er der mange udviklingstræk i BRIK-landene, der indebærer et potentiale for virksomheder i
Danmark og de andre nordiske lande. Bare ét eksempel:
I Kina skal der som en del af indeværende femårsplan,
vedtaget i 2011, bygges 29.000 nye hospitaler på landet
og 5.000 i byerne. Her ligger der et stort marked for vores

virksomheder inden for hospitalsudstyr, sundhedsartikler og velfærdsteknologi.
De nordiske lande kan drage nytte af at arbejde sammen
om denne udfordring, frem for hver især at foretage
parallelle indsatser på området.

Styrket erhvervsindsats
De nordiske lande har mange gange før arbejdet sammen
om eksportfremstød og nordiske stande på internationale messer. Men spørgsmålet er, om vi ikke bør styrke
den indsats. Et styrket erhvervssamarbejde i Norden vil
på mange måder stille vores virksomheder stærkere på
de globale markeder.
Hvis man lægger de fem nordiske landes økonomier sammen, så udgør den verdens 12. største økonomi. Kun USA,
Canada, Japan, BRIK-landene og de fire største EU-lande
har hver især en større økonomi end Norden. Den position skal vi være bedre til at udnytte.
Danmarks Eksportråd fortjener ros for deres indsats med
at få dansk erhvervsliv til at stå stærkere i BRIK-landene.
Men som sagt udelukker det ikke, at der gøres noget
for at skabe interesse for Norden. Også her er der store
muligheder for vores virksomheder.
n

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2013 21

En ny dansk - tysk æra som
porten til Norden
Første dansksindede minister i Slesvig-Holsten om fremtidens Østersø-samarbejde
-Den positive udvikling i grænselandet kan blive en ny dansk - tysk æra
som porten til Norden, understregede den første dansksindede minister
i den tyske delstat Slesvig-Holsten,
Anke Spoorendonk, ved en velbesøgt afstemningsfest den 10. februar i Christiansfeld med Foreningen
NORDEN´s lokalafdeling i Kolding
som medarrangør.
Spoorendonk, som er justits - kultur
- og europaminister som repræsentant for Sydslesvigs Vælgerforening
(SSW), fremhævede således, at europæisk politik kan lære af Norden og
den nordiske model, så det ikke blot
handler om økonomi og finanser.
-Der er i grænselandet en fælles
bekymring for, at Femernbælt - broprojektet kan gå ud over bl.a. vores
trafikproblemer nord og syd for grænsen, men det er nødvendigt at tænke
stort i begge regioner. Både Danmark

og Tyskland må samarbejde om en
Østersø-strategi, og jeg vil således
selv arbejde for et øget samarbejde
på kulturområdet. Nordisk Ministerråd har bekræftet sin enighed heri,
sagde ministeren.
Hun omtalte et EU - støttet Interreg
- projekt om bedre at få forklaret de
unge om grænselandet og bl.a. udvide samarbejdet på museumsområdet. Selvom de store bestræbelser
for at få Sønderborg udpeget som
europæisk kulturhovedstad i 2017
ikke lykkedes, er samarbejdet i grænselandet blevet øget og bl.a. bevirket
fælles kulturaftaler mellem kommuner nord og syd for grænsen.

Er ikke gået på museum
Om 93 års – dagen for folkeafstemningen i Sønderjylland om landsdelens fremtidige nationale tilhørsforhold, sagde Anke Spoorendonk,
at medierne i højere grad burde

interessere sig for begivenhederne i
1920, der betød en lykkelig udgang
på en gammel konflikt. Mindedage
er vigtige. For da kan man træde tilbage og tænke på hele udviklingen.
-Folkeafstemningen blev en milepæl
i grænselandets historie, og udviklingen er fortsat på demokratisk vis
med nationale mindretal på begge
sider af grænsen. Mindretallene
lever og er ”ikke gået på museum”det er en succeshistorie gennem
årtier og med Sydslesvig - loven fra
2010 har det danske mindretal fået
øget selvbestemmelse om det årlige
statstilskud og dets organisering.
-Vi er fortsat en del af det folkelige
Danmark, men også borgere med
samme rettigheder og pligter som
andre samfundsborgere. Det er nødvendigt hele tiden at sætte en mindretalspolitisk dagsorden og samtidig være med til at træffe de politiske
beslutninger i Slesvig – Holsten, som
det har været tilfældet ikke mindst
efter SSW´s dannelse i 1948.
Ministeren omtalte i samme forbindelse landdagsvalget i 2012, som
gjorde SSW til et regeringsbærende
parti med hende som minister foruden den øvrige danske repræsentation Landdagen. Det var nødvendigt,
også med store demonstrationer og
underskriftindsamlinger, for at få 100
% - tilskudsreglen fastholdt også for
de danske skoler, og det lykkedes !

Ved afstemningsfesten var der
traditionen tale tale for dronningen,
Danmark og Dannebrog, denne gang
af kompagnichef Niels Ole Priisholm,
Kolding, medens fanen blev hejst.
(Foto: Anna Høy Mikkelsen).
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-Der kan nu gennemføres en mere
fremadrettet mindretalspolitik bl.a.
hvad angår det grænseoverskridende samarbejde uden fysiske grænser, og der er stadig behov for at få
de arbejdsmarkeds - sociale - og kulturelle systemer til at fungere bedre
sammen nord og syd for grænsen,
understregede hun.

Et forbillede
Afstemningsfesten fandt i Brødremenighedens Hotel, som også var
valgsted for byens borgere den 10.
februar 1920, hvor 67 % stemte
for Danmark og 33 % for Tyskland,
fortæller koordinatoren af afstemningsfesten, Erik Mylin, Christiansfeld, som bød velkommen til de ca.
135 deltagere i denne årlige afstemningsfest. Blandt deltagerne var Foreningen NORDEN - landsformand
Arne Nielsen og frue.
I nabosognet Tyrstrup var valgstedet Forsamlingsgården ”Frej”, hvor
hele 93 % var for Danmark og 7 %
for Tyskland ved afstemningen. Det
samlede resultat i 1. zone 1 (Sønderjylland) var 75 % for Danmark og 25
% for Tyskland.

Erik Mylin bød forsamlingen velkommen. Til venstre ses pianisten Bente Ibenfeldt, der sørgede for musikledsagelse ved fællessange og ved solosange af
korsanger, komponist og tekstforfatter Jeanette B. Mikkelsen, der er dirigent
for Kolding Rytmiske Kor.
Minister Anke Spoorendonk på talerstolen i Christiansfeld.

”Frej” blev nedrevet i 1987 og ved
festen blev der opfordret til at støtte
en indsamling for fordel for opsætning af en mindeplade for forsamlingsgården, der blev opført i 1897
og som var et mindeværdigt nationalt og kulturelt samlingspunkt af
stor historisk værdi for eftertiden.
-Afstemningen i 1920 er et forbillede, der skal oplyses om i en global tid, understreger Erik Mylin, der
til daglig er skoleleder på Kolding
Musik og Teater Kurser og Kolding
Teaterskole.
n
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Varumärke skyddar välfärdsmodellen
men överlever den nya utmaningar?
Text och foto: Sture Näslund
Har den nordiska välfärdsmodellen spelat ut sin roll? I
Danmark liksom i övriga Norden står vår grundläggande
trygghet under debatt i skuggan av den finansiella kris
som drar över världen. Arbetslinjen är den medicin som
ska rädda välfärden, sägs det.
Januari år 1933 var den stora krisens tid i Danmark. Kraschen på börsen i New York några år tidigare hade sänt
en ekonomisk tsunami över världen. I de flesta länder var
depressionen obarmhärtig.
I Danmark hotade ett ekonomiskt och socialt sammanbrott. Mer än 43 procent av de organiserade arbetarna
var arbetslösa. Lantbruket befann sig i djup kris. Strejker
och lockouter var på väg att lamslå landet.
Landet leddes av en regering bestående av socialdemokraterna och Radikale Venstre med Th. Stauning som
statsminister. Förhandlingarna om en lösning på krisen

24

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2013

hade pågått en tid, men utan resultat. Söndagen den 29
januari inbjöd därför Stauning till ett sista möte hemma
i sin privata bostad på Kanslersgade 10 på Österbro i
Köpenhamn. Därför kom klockan 10 denna dag förhandlarna från Venstre hem till statsministern. När de var samlade i hans bostad en trappa upp (1.sal) visste de inte att
de framför sig hade 18 timmars förhandlingar som skulle
rädda landet från en hotande missär.
Där fanns förutom Stauning från regeringssidan Bording,
Fisker, Alsing-Andersen, Munch, Dahlgaard och Frederiksen medan Venstre hade sänt Madsen-Mygdal, Krag och
Hauch.
Den svenske statsminister Per Albin Hansson lykønsker
Stauning på dennes 60 års fødselsdag, der finder sted i
forsamlingsbygningen på Enghavevej. Billedbureau Dansk
Presse Foto. Dateret 26/10-1933.(Udlånt at Arbejdermuseet/ABA).

Förhandlingarna gick trögt, mycket trögt. Sammanbrott
var nära. När allt tycktes förgäves och förhandlarna beredde sig på att gå föreslog Stauning desperat att innan de
skildes kunde de väl i alla fall dricka ett glas tillsammans.
Glasen fylldes och tömdes. Förhandlarna satte sig åter
vid bordet och 18 timmar efter deras ankomst kunde de
nöjda konstatera att de blivit eniga. Det hade då blivit
morgon den 30 januari. De hade nått ett forlig som skulle
rädda Danmark ur krisen. Enigheten som kom att kallas
för Kanslersgadeforliget betraktas av eftervärlden som
mellankrigstidens viktigaste inrikespolitiska uppgörelse i
Danmark. (Om betydelsen av avskedsdrinken, se artikeln
intill.)
Den då 60-årige Th. Stauning ansåg också uppgörelsen
var en av hans största politiska framgångar. När allt var
klart besökte han därför Social-Demokratens redaktion,
bjöd på öl och utbrast: -Vi har ofret nogle principper, men
vi har reddet landet!
Samma dag, den 30 januari 1933, grep nazisterna makten i grannlandet Tyskland. I Danmark förhandlade man.
I Tyskland dikterade man.
Uppgörelsen mellan S-RV-regeringen och Venstre, innebar att strejker och lockouter förbjöds, att avtalen på
arbetsmarknaden förlängdes, att danska kronan devalverades, att lantbruket fick skattelättnader, att statens
kontroller utökades och mycket annat. Men det allra viktigaste på längre sikt, och som hade avgörande betydelse
för den framväxande välfärdsstaten, var att den mycket
stora sociala reform som förberetts av socialminister K K
Steincke genomfördes. Det gällde så vitala ting som bl.
a. åldersränta (föregångare till folkpensionen), sjukkassa
och arbetslöshetsunderstöd. Samtidigt slogs fast att de
sociala insatserna inte var allmosor men rättigheter som
medborgarna hade.
Th Staunings Kanslersgadeforlig befäste hans starka ställning i 30-talets danska politik och vid valet till Folketinget
1935 gjorde hans socialdemokrater ett rekordval under
den kända parollen: Stauning eller kaos.

”Kohandeln” i Sverige
De danska problemen fanns även i de övriga nordiska
länderna, inte minst i Sverige. Staunings svenske motsvarighet, Per Albin Hansson, hade blivit statsminister
1932 och stod inför liknande problem som danskarna.
Inspirerad av Kanslersgadeforliget förhandlade han med
den svenska motsvarigheten till Venstre, Bondeförbundet, och den 27 maj 1933 var uppgörelsen klar. Bägge
partierna hade fått igenom väsentliga delar av sina krav
samtidigt som de gett avkall på andra. I svensk politik
har uppgörelsen fått namnet kohandeln och innebar
början till ett långt maktinnehav för det socialdemokratiska partiet. När Stauning blev något av en landsfader

för danskarna blev Hansson detsamma för svenskarna,
speciellt under Andra världskriget.
Det var under decennierna efter världskriget som välfärdsbygget tog ordentlig fart, men på 1930-talet lades
flera grundstenar. Det skedde främst genom politiskt
samarbete mellan socialdemokraterna och olika bondepartier. I Sverige fick det alltså namnet ”kohandeln”,
i Danmark ”Kanslersgadeforliget”, i Finland ”rödmylleregeringen”, i Island ”de arbetande klassernas regering”.
Även i Norge genomfördes liknande uppgörelse, men det
skedde först 1935 då Arbeiderpartiet, som hade regeringsmakten, ingick en krisförlikning med Bondepartiet.
Det skedde trots tidigare mycket hårda motsättningar.
”Kohandeln” blev en nordisk modell för krishantering i
30-talets ekonomiska kaos, en modell för att skapa trygghet som på flera viktiga punkter blev annorlunda än i
andra europeiska länder.
Efter Andra världskriget byggdes välfärden ut på alla håll.
Vad de flesta inte inser är att en stor del av idéerna och
inspirationen kom från Storbritannien. Där hade man
redan under världskrigets mörkaste år lagt fram en rapport som radikalt skulle ändra britternas sociala villkor,
den s. k. Beveridge-rapporten som lästes ivrigt av de flesta nordiska politiker.

Den nordiska modellen
Den nordiska modellen för en välfärdsstat, inspirerad från
Storbritannien, är allmän (universell), finansierad genom
skatter och ger alla människor trygghet i livet. I teorin.
Gör den det?
Det senaste året har präglats av en livlig debatt om tillståndet i välfärdsstaten runt om i Norden, främst i Sverige
och Danmark. Den borgerliga regeringsalliansen i Sverige
har hukat under anklagelser om urholkning av välfärden;
om att de s k taken i socialförsäkringarna leder till sociala
och ekonomiska problem för de drabbade; att barnfattigdomen blivit större; att utanförskapet fortfarande är
stort; att arbetslösheten biter sig fast; varslen om uppsägningar har ökat kraftigt, särskilt i slutet av förra året. Och
de välfärdsgarantier som betraktats som självklara hotas
när befolkningen blir allt äldre och äldre. Kort sagt, den
gamla tanken på trygghet från vaggan till graven är starkt
ifrågasatt, vissa frågar sig om den ens är önskvärd.
En av de riktigt stora tvistefrågorna i debatten om svensk
välfärdspolitik är om det ska vara tillåtet för privata företag som driver välfärdsinrättningar att ta ut vinster. Bakgrunden är en rad vårdskandaler där privata företag varit
inblandade.
I somras publicerade svenska SCB, Statistiska centralbyrån, beräkningar som sade att om den s. k. försörjningsbördan för de som finns på arbetsmarknaden ska vara
lika stor år 2030 som den är idag måste 600.000 män-
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niskor fler ut i arbetslivet. Dessutom: De äldre bör arbeta
längre. Förklaringen är att befolkningen ökar och därmed
ökar också kravet på att fler kommer i arbete och bidrar
till befolkningens gemensamma försörjning.
Vilka förändringar i välfärdssystem som kan komma vet
ingen med säkerhet, men den stora parlamentariska
Socialförsäkringsutredningen är i arbete. Den ska bl a
föreslå hur vi i framtiden på bästa sätt ska organisera
våra trygghetssystem. Det gäller t ex sjukförsäkring och
arbetslöshetsförsäkring.
I en delrapport i somras fick vi veta att Sverige halkar
efter i den internationella trygghetsligan, det gäller både
a-kassan och sjukförsäkringen.
Joakim Palme, (en av Olof Palmes söner) professor i statskunskap är en av författarna till rapporten. Han slog fast:
”Vi är på väg att lämna den svenska modellen. Den har
byggt på att majoriteten av befolkningen har fått någonting för sina skattepengar. Vi har kommit till en brytpunkt
när inte ens Medelsvensson får fullgott inkomstbortfallsskydd av de allmänna försäkringarna.”

En ideologisk vision
Håkan Johansson är en ung, nyutnämnd professor i
socialt arbete vid Lunds universitet. Hans arbete omfattar bl a studier av välfärdsstatens utveckling. Hur ser han
på framväxten av välfärdsstaten?
-Det är vår uppgift som forskare att vara kritiska till den
ibland romantiserade bilden av välfärdsstatens historia.
Begreppet folkhemmet är ju en ideologisk vision, en s. k.
målbild, av vad man velat åstadkomma. Men samtidigt
kan staten vara väldigt hård, väldigt repressiv och väldigt
kontrollerande av delar av befolkningen. Staten kan ibland
vara direkt kränkande i integritetsfrågor. Ett sådant exempel gällde steriliseringen av 60.000 människor under tiden
1935-1975, många på grund av påstådd ”sinnesslöhet.”
Den är en väldigt symboliskt viktig fråga för att förstå
utvecklingen av svensk socialpolitik; folkhemsmodellen
rymde ett både och, visionen av det goda men också
svårigheterna att praktisera de goda idealen. Här har vi
forskare en roll att spela.
-Tror medborgarna idag på välfärdsstatens idéer?
-Förr fanns det en väldigt stark förväntan att staten skulle
ge tillbaka när man drabbades av t ex arbetslöshet, sjukdom eller kom i andra trångmål. Att den gjorde så för alla,
det avvisas av forskningen, men denna förväntanskultur
var stark. Idag är det mer tveksamt om den är lika stark,
medborgarnas förtroende för välfärdsstaten har naggats i
kanten. Den här frågan dyker upp i huvudet hos folk i början
av 90-talet när den stora arbetslöshetsvågen drog in över
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Professor Håkan Johansson.

det svenska samhället. Från att ha varit 1,4 procent steg
arbetslösheten på 18 månader till 8-10 procent. Det var en
politisk och ekonomisk katastrof, en omvälvande period
för många människor. Där ser vi början till den förändring
av den svenska välfärdsstaten som fortsätter idag.
-Vill eller måste vi genomföra denna förändring?
-En del vill, en del måste naturligtvis. En förändring är
det ökade inslaget av privata aktörer i välfärdsproduktionen. Carema är ett sådant exempel. Vi får också fler
privata försäkringar, antingen via fackföreningarna eller
som enskild. Om man vill eller kan anpassa sig beror nog
på vilken relation man har till välfärdsstaten.
-Arbetslinjen som nu är så populär, är den en ny idé?
-Nej, den har alltid varit förankrad i de nordiska länderna. Samhällskontraktet mellan staten och individen, som
socialdemokraterna formulerade det, gav sociala rättigheter och skapade en förväntanskultur. Men det fin-

stilta i samhällskontraktet innehöll just arbetslinjen. Den
sätts på sin spets i början på 90-talet med hög arbetslöshet och svårigheter att finansiera de offentliga sociala
utgifterna.
-Befolkningsmässigt är Sverige annorlunda än på 30-talet. Sverige är idag mångkulturellt, befolkningen har ökat.
Har det påverkat välfärdsfrågan?
-Arbetskraftsinvandring har under lång tid varit viktig för
uppbyggnaden av välfärdsstaten. Arbetsmarknadspolitiken har varit grunden för samhällskontraktet mellan
staten och individerna, inte korporativa arrangemang,
egentligen heller inte klasserna och inte den etniska härkomsten.
-Tror du att svensken i framtiden måste vara beredd att
klara sin försörjning, sin vård och omsorg mer med egna
resurser och mindre förlita sig på staten?
-Till en viss del. Fler privata lösning, fler inslag av individuellt ansvarstagande, fler egna försäkringar . Taken i
arbetslöshetsförsäkringen är ett exempel på detta. Människorna sitter hemma vid köksbordet och funderar: Om
jag blir arbetslös, vad får jag då ut. Kan vi klara vårt hus.
Ser man att ersättningen från a-kassan inte räcker till, då
börjar man överväga alternativ, om man har möjlighet att
göra sådana överväganden. En stor grupp av befolkningen har ju inte ekonomiska möjligheter att teckna privata
försäkringar.

Arbeta mer
Den debatt som förs på bägge sidor av Öresund leder till
frågan om den klassiska nordiska modellen för en välfärdsstat har spelat ut sin roll. Blev den ett efterkrigsfenomen? Är vår tids värderingar, tidsanda, oförenlig med
tanken om samhällssolidaritet. Är den framträngande
individualismen på väg att göra sin egen lyckas smed till
det viktiga för människorna?
De danska socialdemokraterna sände ut en rad frågor om
välfärdsstaten till sina medlemmar inför partiets kongress
i Ålborg i 2012. Frågor som ställde frågetecken vid den
generella välfärdsstatens grunder. Bland debattfrågorna
fanns t ex: ”Vi står i en økonomisk situation, hvor det er
nødvendigt at overveje om vi har råd til de universelle
ydelser.” Sådana frågor hade varit otänkbara för några år
sedan för detta parti.

pensionsåldern bland 34 västliga industriländer. Reellt är
nog bilden annorlunda. Många danskar har också fått
sämre ekonomiska villkor. Enligt Arbejderbevægelsens
Ehrvervsråd lever en kvarts miljon danskar under OECD:s
fattigdomsgräns som i Danmark svarar till en inkomst på
8.788 kr i månaden för en ensamstående.
Danmark har kanske världens bäst utbyggda välfärdssystem. År 2009 var de offentliga välfärdsutgifterna 11.545
euro per medborgare. I Sverige var motsvarande belopp
8.705 euro.

Två exempel på förmåner:
Sjukvården är gratis i Danmark medan svenskarna betalar
patientavgifter av skiftande storlek. A-kassan i Danmark
ger den arbetslöse 90 procent av lönen under två år. I
Sverige gäller 70-80 procent av lönen under högst 450
dagar. Men det omdebatterade s. k. taket innebär att allt
fler aldrig får ut 80 procent av sin lön.
De offentliga välfärdsutgifterna är något högre i Danmark
än i Sverige om man räknar andelen av BNP, bruttonationalprodukten. Det är alltså från en mycket hög nivå
som danskarna debatterar hur mycket välfärd man har
råd med.
Den trepartiregering som tog makten i oktober 2011 har
utsatts för en skur av politiska giftpilar från oppositionen. Välfärdsproblem, ekonomiska problem, skattefrågor, påstådda löftesbrott är bara några av de konflikter
som gjort det politiska livet stormfullt, även med danska
mått mätt.
För socialdemokraterna som innehar statsministerposten har första regeringsåret opinionsmässigt varit katastrofalt. Den relativt nya partiledaren och nu statsministern Helle Thorning Schmidt har inte förmått visa sin
storhet och partiet som tidigare var en symbol för den
utbyggda välfärdsstaten framstår nu för många väljare
som motsatsen.
Jørgen Goul Andersen är professor i statskunskap vid Aalborg universitet och en välkänd debattör för danskarna.
Med sitt färgstarka språk säger han:
-Socialdemokraterna har drabbats av en granatchock!

Som en röd tråd genom den svenska och danska debatten
går två ord som upprepas så ofta att de nästan liknar en
besvärjelse: Arbeta mer! Det som kallas arbetslinjen ska
rädda välfärden för både svenskar och danskar. Samtidigt
plågas bägge länderna av hög arbetslöshet, inte minst
bland unga människor.
Om några år kommer Danmark att ha den formellt högsta

NORDEN NU

NR.2 – APRIL 2013 27

Professor Jørgen Goul Andersen.

-Värnar inte partiet om universella välfärdsstaten?
-Nej! Den interna debatten i partiet handlar om hur systemet ska göras mer målinriktat, mer behovsprövat, hur
man ska undgå att betala till dem som gott kan klara sig
själva. Det påminner starkt om vad den borgerliga brittiska regeringen gör.
-Gjorde inte de tidigare borgerliga regeringarna samma
sak?
-Nej, Anders Fogh Rasmussen insåg att om han skulle
vinna regeringsmakten måste han utnyttja de många
socialdemokrater som var missnöjda med invandringspolitiken. Han visste samtidigt att dessa socialdemokratiska kärnväljare liksom resten av befolkningen var ovanligt
positiv till välfärdsstaten. Med denna taktik skapade han
en borgerlig majoritet. Välfärdspolitiken justerades på så
sätt att det inte uppstod någon diskussion om att regeringen ville avskaffa den. Det var en taktik som höll i tio år.
-Men kommer inte en åldrande befolkning att ställa nya
hårda ekonomiska krav på välfärdsstaten?
-Danmark är ovanligt gott rustat för att möta äldreutmaningen. Befolkningsstrukturen i Danmark, och i Sverige,
kommer år 2050 att vara den samma som i Japan nästa
år. Kostnaderna för att fler blir äldre lägger vi över på de
äldre själva. Det är inte de yrkesverksamma som kommer
att betala de extra levnadsåren, utan de yrkesarbetande
som i deras aktiva period sparar till deras egna extra levnadsår. Så när det gäller ekonomin fruktar jag inte för välfärdsstatens framtid. I det fallet är systemet stålsatt.
-Tror du att det blir en kraftigare individualism som ifrågasätter den traditionella välfärdsstaten?
-De nordiska länderna har alltid varit individualistiska.
Man har ibland beskrivit den nordiska kulturen långt
tillbaka i tiden som den egalitära individualismen. Även
ekonomiskt är inte läget så svart som en del politiker
påstår. Staten har inga skuldproblem. Man borde föra en
expansiv politik.

NordMod2030

Är nordbornas sätt att organisera sina välfärdsstater, den
nordiska modellen, så speciell att den kan skyddas som
varumärke? Ja, säger Patent- och registreringsverket

Annonce

i Sverige. Därför återfinns numera Varumärket Nordiska Modellen nr 2011/00728 som varumärkesregistrets
nummer 502189.
Det är SAMAK, de socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen i Norden, som står bakom begäran om
varuskydd. Skyddet ska användas för ett forskningsprojekt som fått namnet NordMod 2030.
NordMod är ett omfattande projekt med oberoende forskare från alla nordiska länder. De danskar som deltar
är Lisbeth Pedersen från Det nationale forskningscenter
for velfærd, Søren Kaj Andersen från Forskningscenter for
Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier och Olli Kangas från Syddansk Universitet.
Forskarna ska undersöka vilka risker och påfrestningar
som väntar den nordiska modellen fram till år 2030; ett
sorts stresstest av systemet. Om två år får vi veta forskarnas resultat.
En finländsk forskare, Johan Strang, luftade i höstas en
idé om att de nordiska länderna skulle bilda ”gemenskaper” inom vissa områden, bl a utrikes-, försvars- och välfärdspolitik. En intressant tanke, men fylld med problem
eftersom de nordiska länderna trots yttre likheter valt
olika lösningar, även inom välfärdspolitiken.
Även de nordiska statsministrarna diskuterade den nordiska välfärden vid sitt senaste möte i höstas i Helsingfors.
Regeringscheferna var eniga om att nordbornas modell
för välfärdspolitik har demonstrerat sin styrka som skydd
mot den globala finansiella stormen. Om det är ett
önsketänkande eller en realitet vet vi så småningom.
Det är 80 år sedan Kanslersgadeforliget säkrade utvecklingen i 30-talets Danmark. Då som nu med en socialdemokratisk statsminister och Venstre som det stora oppositionspartiet. Då som nu i en tid präglad av internationell
ekonomisk oro. Då som nu med arbetslöshet som hotar
systemet.
Då blev mötet hemma hos Stauning en viktig byggsten
för bygget av den kommande danska välfärdsstaten. Nu
försöker politikerna bevara välfärdsstaten - om de inte
ifrågasätter den i dess klassiska form. Då spelade en
vacker kristallkaraff en viss roll. Den karaffen står nu på
museum.
n

8 DAGES BUSREJSE TIL TYROL
med Foreningen NORDEN i Aalborg

Pris kr. 4395,- for 8 dage med halvpension.
Afrejse fra Ålborg søndag den 15.9.2013. kl. 7.00.
Påstigning ved Randers, Århus, Horsens og Kolding.
Program/tilmelding tlf. 60491651 eller mail fonager.just@gmail.com
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Den berömda avskedsdrinken
Den drink som tycks ha räddat Kanslersgadeforliget från
kollaps är nog den mest berömda drinken i den danska
politiska historien. Men vad var det för dryck som fick
så stor betydelse? Det vet vi faktiskt, främst genom en
skildring av ett ögonvittne.
Vittnet var Augusta Erichsen, en konsertsångerska som
var sammanboende med Stauning sedan några år. 1967
gav hon ut boken "Mit liv med Thorvald Stauning" och där
finns en livfull skildring av förhandlingarna.
Augusta, hon kallades Gugge av de närmaste, hade serverat lunch, kvällsmat och förfriskningar till förhandlarna,
men när det drog ut på tiden gick hon till sängs vid midnatt. Innan hon somnade bankade Stauning på hennes
dörr. Hon skriver:

Historien kan ta sig många uttryck!
Kanslersgade nr 10 finns ej mer. Den del av gatan har
döpts om till Ove Rodes Plads. I planteringen utanför
huset står ett minnesmärke över Ove Rode, den radikale
politikern och tidningsmannen. I hans eftermäle sägs
bland annat att ”hans ledestjerne var uden svigten de
ikkebesiddendes tarv.”
Passande ord för en man som gett namn på platsen för
Kanslersgadeforliget.
n

-.Hvordan går det? spurgte jeg.
-Det går ikke…,sagte han bare.
-Gi´dem en whisky mere, sagde jeg, så kan det være det
hjælper lidt på humøret.
-Jamen kære Gugge – der er ikke mere whisky!
Augusta visste att de hade en flaska whisky nere i källaren. Källaren var mörk och full med råttor men hon tog
mod till sig och gick ner. Hon fann whiskyflaskan som var
smutsig och äcklig av källarens fukt och smuts. Uppe i
köket hällde hon över whiskyn i en kristallkaraff, satte på
sig en klänning och gick in till förhandlarna med whiskyn.
Hon skriver:
Så gik jeg igen i seng, men det varade ikke så forfærdelig
længe, før Th. atter bankede på døren.
-Nu kan du godt stå op og drikke et glas med mig, sagte
han.De er gået allesammen, og det er det største forlig,
jeg har været med til…jeg er lykkelig nu!
Dagen därpå kom Hartvig Frisch på besök. Han sade:
-Ved du vad, Gugge, den karaffel, du serverede whisky i
umiddelbart inden forliget blev avsluttet, den vil jeg forfærdelig gerne eje. Det er en historisk karaffel idag – et
klenodie i Danmarks politiske krønike allerede…
Hartvig Frisch fick karaffen. Vid hans död övergick den
till K.B. Andersen. När han avled överlämnade hans änka
karaffen till Arbejdermuseet i Köpenhamn. Där kan den
idag beskådas, fasettslipad, rund med handtag, pip och
propp.

Den berømte whisky-karaffel, der nu kan ses i Børnenes
Arbejdermuseum i Arbejdermuseet, Rømersgade, København.
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Slægtsdrama i Færøerne
I samspil med resten af de nordatlantiske lande.
Færingen Jóanes Nielsens nye roman
Brahmadellerne følger de to færøske
slægter Brahmadellerne og Tvibur
over 250 år. Begge slægter kendetegnes ved, at deres ståsted ikke kun
er kristent, men trækker tråde fra
både hedenskab, overtro og andre
verdensreligioner. Det sker ikke uden
sværdslag. Med dette udgangspunkt
følger vi deres indbyrdes konflikter
og afhængighed i samspil med resten
af de nordatlantiske lande.
Brahmadellerne er historien om
arbejdere og arbejdsgivere, kristne
og overtro, vold og kærlighed, mænd
og kvinder, Danmark og Færøerne og
ikke mindst længslen efter at gøre
sig fri af fortid og slægtskab. Brah-

madellerne rejser spørgsmålet, om
det overhovedet er muligt.
I Danmark er Jóanes Nielsen mest
kendt for sine smukke og rustikke
digte, der forener evigheden med
dagligdagen. Med sin forrige roman
Glansbilledsamlerne slog han også
igennem som prosa-fortæller, til
trods for - eller på grund af – romanens grumme fortællinger om en
flok drenge-skæbner fra Tórshavn.
Han har modtaget den færøske litteraturpris M. A. Jacobsen-prisen for
”Brahmadellerne”.
n
Brahmadellerne. Roman af Jóanes
Nielsen. Oversat af Povl Skårup. Forlaget TORGARD. 347 sider, kr. 299,00.

Et liv i barakkerne
Handlingen foregår efter 2. verdenskrig i en barak i udkanten af Flensborg. Det var en blandet dansk og
tysk verden, hvor bogens forfatter,
Rolf Erbst, hjemmevant færdedes i
både den tyske og den danske kultur.
Barakken var en kvindeverden, og
næsten alle kvinderne var enker,
der brugte al deres tid på at skaffe
mad til deres børn og sig selv. De få

mænd, der lidt efter lidt kom hjem
fra krig og fangenskab, var fuldstændig ødelagte af krigen og ikke noget
forbillede for barakkens drenge, der
fulde af energi og livslyst måtte finde
deres egen måde at håndtere tilværelsen på.
Han gik i dansk skole, hvor nogle af
lærerne havde været tyske soldater
under krigen. De var alle markante
personligheder og havde klaret sig
igennem krigen uden at miste deres
menneskelighed.
Forfatteren dumpede i 1. klasse i den
danske skole, fordi han ikke havde
nået at lære at læse i 1. klasse. Først
nogle år senere lærte han - ved et rent
tilfælde - at læse. Derefter kastede
han sig med stor iver over hver en
bog, han kom i nærheden af.

Forfatteren Rolf Erbst
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Moderen var et typisk barn af denne
dansk-tyske verden. Krigen og efterkrigstiden havde traumatiseret hen-
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Om forfatteren
Rolf Erbst er født i Flensborg i januar
1946. Han gik i dansk skole, og efter
endt skolegang havde han forskellige ufaglærte jobs. Han har bl.a.

arbejdet i Flensborg, København og
Bayern, og som 19-årig rejste han ud
i verden og arbejdede 2 år i Afrika.
Efter Afrika gik han to år på studenterkursus i Odense og læste derefter
på Københavns Universitet, hvorefter han i ca. 30 år var gymnasielærer
i København, på Fyn og på Færøerne.

Rolf Erbst har udgivet en række lærebøger til gymnasiet og HF og produceret hjemmesider med undervisnings-materialer.
n
BARAKKERNE. Min danske og tyske
barndom i efterkrigstidens Flensborg. 150 sider. Forlaget Mellemgaard. Pris kr. 169,95.

Norsk Sprogpris til Ghita Nørby
Ved en festlighed kort før årsskiftet i
Abbediengen Hovedgård i Oslo, blev
den norske Foreningen NORDEN`s
Sprogpris 2012 overrakt dansk film
- og teaters store dronning, Ghita
Nørby.
– Jeg er meget stolt og meget glad for
denne pris, sagde Ghita Nørby, som
syntes det var både overraskende og
morsomt at blive ringet op af den
norske generalsekretær og få meddelt at hun var årets prisvinder. I
sin takketale læste hun et eventyr

af H.C. Andersen, til stor glæde for
publikum.
Juryen priste den danske skuespiller både for sin bevidste sprogbrug
og for at have valgt så mange projekter på tværs af landegrænserne i
Norden: "Ghita Nørbys grænseløse
nordiske karriere bør stå som et ideal for yngre generationer af nordiske
skuespillere. Ved at holde sig aktiv
og aktuel viser hun overfor stadig
flere kunstnerkolleger, at det at have
skandinavisk som arbejdssprog slet

ikke begrænser, men snarere åbner
døren til nye scener og et bredere
publikum".
Den norske NORDEN - forening giver
hvert år sin sprogpris «til en person,
institution, myndighed, organisation, virksomhed eller ildsjæl, som på
en innovativ og god måde bidrager
til at styrke den nordiske sprogforståelse». Prisen var denne gang et
litografisk tryk af kunstneren Kjell
Nupen.
n

En glad prismodtager, Ghita Nørby i Oslo (Foto: Eirik Helland Urke)
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de, så hun til sidst ikke kunne mere.
Det kom til at sætte sit præg på forfatterens opvækst.

Magasinpost UMM
Id nr.: 46517

Lokalafdeling på
kulinarisk studietur
Food College Aalborg er en af Danmarks største erhvervsskoler inden for hotel-, restaurant- og cateringindustrien.
Mere end 250 kokke, smørrebrødsjomfruer, køkkenassistenter, tjenere, receptionister, bagere og slagtere
uddannes årligt af skolens faglærere.
NORDEN´s lokalafdeling i Aalborg fejrede den 12.februar
det årlige arrangement Nordisk Gæstebud med et besøg
på skolen, hvor de 50 deltagere blev vist rundt og orienteret om skolens omfattende virksomhed.
Besøget sluttede med servering af en lækker - og spændende tre retters menu i restauranten. Elever fra skolens
grundhold stod for hele arrangementet. Lokalafdelingen
var så tilfreds med besøget, at det bliver gentaget næste
år!
n

De fire elever, som var guider under rundturen på skolen:
Mathias, Simon, Malou og Josefine.

Klar til næste ret i restauranten. I forgrunden ses t.v.
lokalafdelingens formand, Erling Pilgaard, og yderst til højre
redaktøren af det lokale medlemsblad, Inger Schrøder.

