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BÅDE VAGT HUND OG PÅDRIVER
-Vi repræsenterer både vagthun-
den og pådriveren, når det gælder 
øget nordisk samarbejde, sagde 
landsformand Arne Nielsen ved 
repræsentantskabsmødet i For-
eningen NORDEN, denne gang i 
Strib Aktivitetscenter.

Her ses et vue ud over forsamlin-
gen, der deltog i en positiv debat 
både om det nordiske samarbejde 
og om det organisatoriske arbejde 
i landsforeningen fremover. Læs 
mere om landsmødets  drøftelser  
side 4-11.

NORDISK MUSIK FOR ALLE ALDRE
Foreningen NORDEN´s årlige repræ-
sentantskabsmøde indledtes på fest-
lig vis med nordisk folkemusik, der 
blev fremført af Middelfart Musik-
skole med både børn og voksne som 
deltagere.

Der blev spillet musik fra flere nordi-
ske lande, og orkestret blev dygtigt 
ledet af Kirstine Sand. Musikskolen 
skal bl.a. deltage i en finsk musikfe-
stival til sommer.

JOHANNES LARSEN I FLENSBORG
Den kendte maler fra Kerteminde er 
repræsenteret med værker af nor-
diske motiver ved en kunstudstilling 
i Flensborg, i forbindelse med den 
årlige Litteraturfest i grænselandet.

Udstillingen viser desuden værker af 
Johannes Larsens oldebarn Kamilla 
Talbot samt af hendes mand Michael 
Herstand. Læs mere om udstillingen 
side 31.
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NYT FRA REDAKTIONEN
Indsatsen for at fremme 
den nordiske sprogforstå-
else er - sagt i al beskeden-
hed - også en opgave som 
redaktionen bag NORDEN 
Nu lægger stor vægt på.

Derfor oversættes heller 
ikke artikler på svensk eller 
norsk - vi overlader det trygt 

til bladets læsere at forstå vore nabosprog- med 
den ekstra fornøjelse det er også at læse disse 
sprog - ikke kun høre dem i f.eks. radio og tv.

I en temadrøftelse ved dette års repræsentant-
skabsmøde i landsforeningen blev de nordiske 
sprog betegnet som hjertets sprog. 

Derfor var bifaldet også ekstra hjerteligt ved 
hyldesten af dette års hæderspris-modtager, 
nemlig landsforeningens trofaste sprogforkæm-
per- og formidler gennem årtier, fhv. generalse-
kretær i Nordisk Råd, Henrik Hagemann.

I sin takketale benyttede denne vores egen nor-
diske sprogvogter lejligheden til et angreb på 
den stigende tendens til, at vi foretrækker frem-
medsprog som engelsk frem for vore nordiske 
nabosprog.

Læs uddrag heraf i ”Sproghjørnet” i dette nr. 
af bladet - hvor Hagemann jo også udfører sin 
vigtige og læseværdige kamp for den nordiske 
sprogforståelse til glæde for læserne gang på 
gang.
God sommer!

Preben Sørensen
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Lederartikel

Af  Arne Nielsen, – landsformand

Sæt turbo på fjernelse af 
nordiske grænsehindringer

Indhold

 Der skal arbejdes videre med at 
forstærke de nordiske forbin-
delser til gavn for befolkningen 

og erhvervslivet. Kravene er så høje, 
at der bør sættes turbo på den nordi-
ske lovharmonisering og fjernelsen 
af grænsehindringerne. Alle dele af 
samfundet higer efter mere nordisk 
samarbejde, som kan lette hverda-
gen, når folk, varer og tjenesteydelser 
skal krydse de nordiske grænser. Det 
kolossale potentiale, der ligger i det 
nordiske samarbejde i disse år, skal 
udnyttes, ellers falder interessen. 

Befolkningen vil ikke fortsat bruge 
tilbuddene i grænseregionerne, hvis 
det at arbejde i et land og bo i et 
andet ikke fungerer. Hvis borgerne 
støder på bureaukratiske forhindrin-
ger i dagligdagen, får de nordiske 
medborgere en negativ oplevelse i 
stedet for en positiv. 

Et af de vigtigste politiske arbejdsom-
råde for en mere vital udvikling af det 
nordiske samarbejde er det arbejde, 
som i 2003 blev iværksat for at fjerne 
grænsehindringer i Norden.

Siden da har den tidligere danske 
statsminister Poul Schlüter arbejdet 
energisk for at skabe resultater og 
viden på dette område, og der blev 
opnået betragtelige resultater i den 
korte periode, hvor Schlüter har stået 
i spidsen for arbejdet. Som vi husker, 
anerkendte vi også hans indsats og 
gav ham på repræsentantskabsmø-
det i 2004 Foreningen NORDEN´s 
hæderspris.

På arbejdsmarkedsområdet er især 
arbejdet på en nordisk jobformidling 

iværksat, der er igangsat udrednings-
arbejde omkring mulighederne for at 
gøre de nordiske arbejdsløshedsfor-
sikringssystemer mere ensartet, og 
der er tilsvarende inden for social- og 
sundhedsområdet, uddannelsesom-
rådet m.fl. iværksat en række nye ini-
tiativer som en direkte følge af arbej-
det med at fjerne grænsehindringer.

Ikke mindst i forbindelse med græn-
sehindringstiltag på arbejdsmarkeds-
området har der vist sig problemer 
i forhold til inddragelsen af tredje 
landes medborgere. Det nordiske 
medborgerskab blev defineret i Hel-
singfors - aftalen af 23. marts 1962 i 
en helt anden virkelighed end den, 
der hersker i dag. Vi har opfordret til, 
at man sætter et arbejde i gang for at 
redefinere det nordiske medborger-
skab, så det i højere grad lever op til 
nutidens virkelighed.

Et af de mest afgørende områder for 
borgere, der arbejder i et andet nor-
disk land, er skatteområdet, men der 
har også vist sig andre vanskelighe-
der i arbejdet på en række områder, 
hvor der er sammenstød imellem 
national lovgivning og ønsket om en 
smidiggørelse af reglerne.

På kort sigt er det vigtigt at sikre den 
fremtidige udvikling af Hallo Norden, 
som foreningerne NORDEN forvalter, 
og her er det afgørende, at Nordisk 
Ministerråd stiller ressourcer til 
rådighed for en forstærket markeds-
føringsindsats, så informationer når 
ud til alle borgere. 

I slutningen af april havde Folketinget 
en god og positiv debat om de nor-

diske grænsehindringer. Og der kan 
være håb om, at der nu bliver taget 
fat for alvor. Det kræver politisk vilje, 
og den politiske vilje viste sig at være 
til stede blandt parlamentarikerne. 

Den danske delegation til Nordisk Råd 
med Bertel Haarder som formand 
for delegationen, har nu nedsat en 
grænsehindringsarbejdsgruppe, 
som skal sikre information og forslag 
til løsninger af grænsehindringer, 
som omfatter Danmark. Denne vig-
tige arbejdsgruppe er sammensat 
af to fra regeringspartierne, to fra 
oppositionen, den danske regerings 
repræsentant i Nordisk Grænsehin-
dringsforum og en repræsentant fra 
Foreningen NORDEN, hvor jeg del-
tager, og en repræsentant fra Hallo 
Norden, hvor Foreningen NORDENs 
grænsehindringsmedarbejder Jakob 
Tråsdahl deltager. Så vi er stærkt 
repræsenteret i arbejdsgruppen, og 
vil selvfølgelig præge dagsordenen, 
så vi får fjernet endnu flere grænse-
hindringer.

Læs mere om emnet på temasiderne 
”Grænsehindringer i Norden”. n



4 NORDEN NU  NR.3 – JUNI  2012

Tem
a: Repræ

sentantskabsm
ødet

-Ikke kun Norden er i hastig forandring, også Verden for-
andres, og hvis vi vil have indflydelse på udviklingen, skal 
der handles nu. Ellers mister vi de muligheder et fast for-
ankret og vel afprøvet nordisk samarbejde gennem årtier 
har skabt, understregede Foreningen NORDEN´s lands-
formand, Arne Nielsen, ved repræsentantskabsmødet 
den 12. maj i Strib Aktivitetscenter:

- Et samarbejde der er skabt af folket, og derfor også har 
en unik folkelig legitimitet. Et samarbejde der, på trods af 
at det hviler på frivillighed, har skabt en stort set ens sam-
fundsopbygning med fælles værdier inden for folkestyre, 
uddannelse, social velfærd, arbejdsmarkedsforhold mm. 
Et samarbejde der ikke er eller har været protektionistisk, 
men tværtimod altid har arbejdet for bredt internationalt 
samarbejde, og derfor i høj grad er klædt på til globali-
seringen.

Landsformanden glædede sig over, at det nordiske sam-
arbejde er kommet mere i fokus: Regeringsprogrammet 
fra efteråret vidner om det: Her er et længere afsnit om 
vigtigheden af det nordiske samarbejde med en lang ræk-
ke positive tilkendegivelser og konkrete forslag. Og jeg 
tror, at nogle af løfterne bliver indfriet! I hvert fald lagde 
forsvarsministeren godt ud i efteråret med at understrege 

”Hvis vi vil have indflydelse på 
udviklingen, skal der handles nu”

vigtigheden af det nordiske samarbejde på forsvarsom-
rådet, da han skulle spare penge på forsvarsbudgettet. 
Hans positive tilkendegivelser er fulgt op for nylig. 

-Også udenrigsministeren har udtalt sig positivt om et 
styrket nordisk samarbejde – også på det konkrete plan, 
når det drejer sig om de nordiske landes repræsenta-
tioner og ambassader i udlandet. De nordiske lande gik 
sammen om at etablere en nordisk ambassade, da Berlin 
efter genforeningen igen skulle være Tysklands hoved-
stad. Et godt eksempel på, at når vi forener kræfterne 
kan vi både få synlighed og gennemslagskraft. Den form 
for nordisk samarbejde ude i verden er heldigvis blevet 
hverdag mange steder, hvor vi har fremsynede nordiske 
ambassadører, der kan se, at et samarbejde gavner vores 
fælles sag. 

-Når jeg nævner disse to områder først, er det fordi det 
viser, at der er en hastigere udvikling i det nordiske sam-
arbejde, end vi måske normalt forestiller os. Forsvars- og 
udenrigspolitikken var for ganske få år siden tabu i nor-
disk sammenhæng – i dag er de en lige så naturlig del 
af det nordiske samarbejde, som de traditionelle samar-
bejdsområder som kultur, uddannelse, arbejdsmarked, 
miljø mm.  

-Ellers mister vi de muligheder det nordiske samarbejde har skabt, fastslog landsformand Arne 
Nielsen ved Foreningen NORDEN´s repræsentantskabsmøde

Landsformand Arne Nielsen på talerstolen i Strib.
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Endelig er det gået op for politikerne, at i en globalise-
ret verden er det vigtigt at danne regionale fællesskaber 
baseret på fælles værdier og samfundssyn. Og her har de 
nordiske lande sammen meget at byde på. Hver for sig 
er vi små lande i en global sammenhæng. Sammen har 
vi mulighed for at få indflydelse på udformningen af den 
ramme, der skal forankre den globale beslutningsproces 
og det indhold, der skal præge den. 

-På Nordisk Råds session i København i begyndelsen af 
november sidste år var der stor opbakning blandt de 
nordiske politikere til at styrke det nordiske samarbejde, 
fortsatte Arne Nielsen.

-De nordiske statsministre har sat sig som mål, at sikre 
et mere effektivt nordisk samarbejde i forbindelse med 
globaliseringsbestræbelserne. De nordiske fælles vær-
dier skal markeres i forbindelse med globaliseringen.

Den nordiske forbundsstat
-Også den svenske samfund debattør Gunnar Wetterberg 
har givet os alle noget at tænke over med sit forslag om en 
nordisk forbundsstat, som Nordisk Råd og Nordisk Mini-
sterråd har taget op, da de bad ham uddybe synspunk-
terne i deres årbog. Mange ser Wetterbergs ide om ska-
belsen af en nordisk forbundsstat som urealistisk, men 
de fleste mener, at vi i Norden skal gribe de muligheder, 
der er for at nedbryde grænsehindringerne mellem de 
nordiske lande og i fællesskab på væsentlige områder 
samordne synspunkterne, når der skal ageres i interna-
tional sammenhæng. Og for eksempel er en væsentlig 
styrkelse af såvel det udenrigs- som sikkerhedspolitiske 
samarbejde ikke bare ønskeligt, men også nødvendigt i 
de kommende år, når vi skal markere nordiske værdier 
globalt.

-I Wetterbergs bog gøres det op, at Norden samlet er en 
af verdens største økonomier – i hvert fald så stor, at det 
berettiger til en plads i G20. Og ja, det vil give stor indfly-
delse på verdensøkonomiens udvikling, som igen har stor 
indflydelse på vores egen økonomi. Men nordisk samar-
bejde er ikke nyt i internationale sammenhænge. Da FN 
blev oprettet efter anden verdenskrig stod de nordiske 
lande i spidsen for udformningen af grundlaget for FN 
både strukturen og indholdet, og FN blev de første mange 
år ledet af nordiske generalsekretærer. 

-Derfor skal vi ikke glemme, at en velfungerende globali-
sering ikke på længere sigt kan eller skal styres af hverken 
G2, G7, G8, G20 eller G77. Her har de nordiske lande en 
samlet udfordring med at skabe en global styring, hvor 
alle lande deltager, har et medejerskab og udstikker kur-
sen.

Skabt af folket
-Som sagt før er det nordiske samarbejde skabt af folket. 
Det kan ikke siges ofte nok, for det er det, der gør Nor-
den unik og er rygraden i det nordiske samarbejde. Den 
indsats, de folkelige bevægelser, og på dette område ikke 
mindst Foreningen NORDEN, har ydet gennem årene for 
at samle folkelig opbakning til den nordiske ide, har bety-
det, at folket overalt i Norden støtter den nordiske tanke. 
Dette er påvist i adskillige opinionsundersøgelser. 

-På det folkelige plan er mange initiativer igangsat med 
bl.a. den nordiske pasunion fra 50’erne, det fælles arbejds-
marked, den nordiske socialkonvention, fælles uddannel-
sesmarked og sprogkonventionen. Disse initiativer bliver 
i disse år fulgt op af et af de nordiske samarbejdsministre 
nedsat grænsehindringsforum. Med udgangspunkt i de 
nordiske statsministres beslutning i Finland i juni 2007 
om "med alle midler bekæmpe de vanskeligheder som 
borgerne kan støde på i nordiske sammenhænge”, skal 
forummet sikre fjernelsen af de grænsehindringer, som 
nordiske medborgere oplever, når de krydser de nordi-
ske grænser. Beslutningen er senere udvidet til også at 
omfatte virksomhedernes grænsehindringer.

Borgmester Steen Dahlstrøm bød velkommen til Middelfart 
kommune som en grøn - og meget erhvervsrettet vækst-
kommune. Han mindedes Foreningen NORDEN´s nære til-
knytning til Hindsgavl slot og omtalte den kommende store 
udvidelse af Keramikmuseet i forbindelse med museets 
overtagelse af Bing & Grøndahls - og Kgl. Porcelænsfabriks 
samlinger.
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-Øresundsregionen blev efter etableringen af den faste 
forbindelse over Øresund mødt med skepsis. Kun få tro-
ede, at Øresundsforbindelsen ville give den dynamik i 
regionen, som vi allerede nu - efter kun tolv år - kan kon-
staterer, at den har medført på alle områder. Og endnu 
vigtigere: Vi vinder på integrationen på begge sider af 
sundet! Ofte er nordisk samarbejde en vind-vind situa-
tion og ikke et giv-og-tag samarbejde, understregede 
landsformanden. 

Nordisk erhvervssamarbejde
-I de seneste ti til femten år har erhvervslivet også i meget 
høj grad valgt nordiske løsninger. Langt hovedparten af 
de danske virksomhedsfusioner er sket i det nordiske 
område. Arla, Nordea og senest Posten Norden er meget 
synlige eksempler på dette, men en lang række andre 
danske virksomheder har udvidet deres nordiske aktivi-
teter: Danske Bank med opkøb af banker i Norge, Sverige 
og Finland, Danisco og ISS med nordiske opkøb mm. Så 
både folket og erhvervslivet ønsker nordiske løsninger.

-Norden har brug for nordisk samordning på erhvervs-
området for at gøre de nordiske virksomheder i stand 

til at samarbejde endnu mere med henblik på at klare 
sig i den globale konkurrence.  De seneste års styrkede 
nordiske samarbejde i erhvervslivet med et utal af nordi-
ske fusioner og samarbejdsoverenskomster mellem store 
virksomheder i Norden og det væsentligt styrkede græn-
seregionale samarbejde, ikke mindst i Øresundsregionen 
efter etableringen af den faste forbindelse over Øresund, 
bør inspirere det nordiske samarbejde på alle niveauer. 

-Norden har stadig behov for en dynamisk udvikling 
indadtil, selvom Norden, især i 50’erne, har gennemført 
mange aftaler og konventioner på det mellemfolkelige 
område. Moderniseringen af det nordiske samarbejde 
skal ske på baggrund af og i respekt for de folkelige forud-
sætninger, som netop har gjort samarbejdet til noget helt 
særligt. Med Øresundsforbindelsens etablering, samar-
bejdet i den skandinaviske triangel mellem Nordjylland, 
Sydnorge og Göteborg-regionen samt den lange række af 
industrifusioner på nordisk niveau, er der stadig et stort 
behov for integration, lovharmonisering og udnyttelse af 
de muligheder, der nu er skabt for et vitaliseret nordisk 
samarbejde. n

-Foreningerne NORDEN har til formål på alle områder at 
styrke det nordiske samarbejde indadtil og udadtil. Vores 
foreninger er med den meget brede folkelige baggrund, 
som vi repræsenterer, både vagthunden og pådriveren, 
når det gælder øget nordisk samarbejde. Næppe nogle 
andre lande end de nordiske kan så enkelt skabe en homo-
gen region, hvor både værdipolitikken og den praktiske 
politik er så koordineret gennem årtiers samarbejde. Og 
hvor der er en så bred folkelig opbakning til samarbejdet, 
sagde landsformand Arne Nielsen ved landsforeningens 
repræsentantskabsmøde.

-Foreningen NORDEN har støttet op om hovedsigtet i 
Stoltenberg - rapportens ideer om et styrket nordisk sam-
arbejde på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, 
vi har arbejdet for en styrket nordisk profil i klimaspørgs-
målene, og vi har i mange år kæmpet for et langt mere 
intensivt nordisk samarbejde i EU.
 
-Nu hvor den europæiske dagsorden globaliseres, og hvor 
vores internationale fokus flyttes fra Europa til Verden, er 
det endnu mere vigtigt at diskutere en nordisk samord-
ning, som kan styrke vores internationale position.
 

Repræsenterer både 
vagthunden og pådriveren
Landsformand Arne Nielsen om landsforeningens rolle

-Norden er et uprotektionistisk samarbejde. Norden er 
ikke etableret vendt mod andre, hverken handelspolitisk 
eller militært. Udsynet er større. Nordens dagsorden 
passer til den nye globale dagsorden, fordi Norden er 
et folkeligt regionalt samarbejde, der ikke er vendt mod 
andre, men tværtimod før, nu og i fremtiden sigter mod 
et bredt internationalt samarbejde.

-Det er blevet almindeligt at tale om det nordiske i rigtig 
mange sammenhænge. Lad mig bare nævne:
• Ny nordisk mad
• Nordisk velfærdsmodel
•  Og senest har undervisningsminister Christine Anto-

rini lanceret ideen om ”Ny Nordisk Skole”, hvor tan-
ken er at dyrke de nordiske værdier i uddannelses-
systemet. Næstformand i DLF danner sammen med 
Lars Goldschmidt fra Dansk Industri formandskabet 
for en dialoggruppe, hvor ideen skal foldes ud og 
gøres konkret. Arbejdet og debatten kan følges på 
hjemmesiden:  www.nynordiskskole.dk  

•  Nordiske sprog, undervisningsindsatsen bør rettes 
mod folkeskolen, gymnasiet, læreruddannelsen og 
journalistuddannelsen
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Landsformand Arne Nielsen om landsforeningens rolle
Her stemmer de delegerede om formandens 
beretning – den blev eenstemmigt godkendt.

•  Måske bliver det også aktuelt at tale om NORDEN som 
forbundsstat. Nordisk Råd har nedsat en arbejdsgrup-
pe, som har base på Helsingfors Universitet under 
CENS (Center for nordiske studier). Dette udvalg skal 
på grundlag af de tanker Gunnar Wetterberg har 
formuleret i Nordisk Ministerråds årsskrift 2010 om 
Norden som Forbundsstat, udarbejde en rapport med 
status på det nordiske samarbejde og ideer til en vide-
reudvikling. Rapporten skal foreligge i oktober 2012. 
Vi venter spændt på resultatet.

-Jeg er ikke kommet særligt ind på de mange gode aktivi-
teter, vi har gennemført i årets løb, sagde landsforman-
den som henviste til en god og fyldestgørende skriftlig 
beretning, som beskriver foreningens mange aktiviteter: 
Ganske imponerende, at så meget er lykkedes. Især når 
vi tager de ressourcemæssige vilkår i betragtning, både 
personalemæssigt og økonomisk. 

Et arbejde for det levende folkestyre
-Til sidst skal der lyde en stor tak til de mange hundrede 
tillidsfolk, der ulønnet bruger tid og kræfter på at styr-
ke den nordiske sag lokalt. Kære venner – uden jer er 
vi ingenting. Det er jer der skaber foreningen, det er jer 
der tilfører den medlemmerne og det er jeres utrættelige 
engagement, der sikre, at den nordiske dagsorden med 
sine 100 år på bagen også lever i nutiden og har en plads 
i fremtiden. 

-Det er et vigtigt arbejde I udfører, ikke blot for foreningen, 
men også for et levende folkestyre og et bredt samfund-
sengagement i det hele taget. Lad os fortsætte sammen, 
lad os bruge medvinden i disse år til at sætte endnu flere 
nordiske dagsordener. Der er brug for det, understregede 
Arne Nielsen. n

Det bliver værst for os selv…
Ved starten på Foreningen NORDEN´s repræsentant-
skabsmøde den 12. maj i Strib Aktivitetscenter blev 
landsforeningens hæderspris overrakt fhv. rektor og 
senere generalsekretær for Nordisk Råds danske dele-
gation, Henrik Hagemann som en tak og påskønnelse af 
hans mangeårige indsats for Norden  ikke mindst for den 
nordiske sprogforståelse som bl.a. næstformand i Dansk 
Sprognævn.

Landsformand Arne Nielsen motiverede prisoverrækkel-
sen, der undtagelsesvis denne gang blev uddelt internt 

til et NORDEN -medlem hvor Hagemann har været et 
mangeårigt medlem af landsforeningens landsstyrelse og 
forretningsudvalg, formand for sprogudvalg , fast bidrag-
yder til SPROGHJØRNET o.m.a.

Henrik Hagemann, der havde ønsket at udtræde af lands-
styrelsen, betegnede i sin takketale dette som hans sidste 
indlæg på et repræsentantskabsmøde:

-Hvordan siger man pænt farvel og tak til én, der på det 
nærmeste har været ens kæreste til venstre hånd gen-
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Landsformanden overrakte gaven til hædersprismodtageren 
i form af et gavebevis på en rejse til Island.

Skal være proaktive i 
den nordiske debat
Bred debat om Foreningen NORDEN´s fremtidige virksomhed

Landsformand Arne Nielsens beretning ved repræsen-
tantskabsmødet i Strib blev efterfulgt af en bred og 
positiv debat om det fremtidige nordiske samarbejde og 
foreningens rolle i denne forbindelse.

Landsforeningens næstformand, Georg Møller, Ruders-
dal, fastslog,  at foreningen skal være proaktiv i den nor-
diske debat og føde politikerne med nye ideer - være 
pådrivende i den samfundsdebatten.  Han var glad for 
foreningens repræsentation i den nye arbejdsgruppe om 
grænsehindringer i Norden, som er en vigtig opgave.

-Der sker meget i lokalafdelinger og kredse, men også 
nødvendigt med en ”branding” på centralt hold, hvor 
aktuelle emner følges op, så vi er i 1. geled ved nye kon-
struktioner på nordisk plan. Vi skal også se på foreningens 
udvalgsstruktur og gøre den mere aktuel og fleksibel- 
gerne med ad hoc udvalg med en bred sammensætning, 
sagde Georg Møller.

Anders Hind bragte en hilsen fra Danske Amatør Teatres 
Samvirke og understregede vigtigheden -af hensyn til 
demokratiet - af at holde fast i den folkelige bevægelse 
og vores kulturgrundlag i forhold til globaliseringen. n

nem mere end 50 år ? Den kærlige forbindelse startede 
som en sommerforelskelse på en nordisk ungdomsuge på 
Hindsgavl sommeren 1957 og har altså varet uafbrudt i 55 
år. Der er vel ikke andet ord end TAK, der kan bruges.

Henrik Hagemann sluttede:

-I får mit testamente her; det er selvfølgelig bestemt af 
mit liv som nordisk, mit liv som sprogmand og mit liv som 
skolemand. Det er ganske enkelt:

Det bliver værst for os selv hvis vi ikke bruger det nor-
diske.

Det bliver værst for os selv hvis vi ikke passer på vores 
modersmål.

Det bliver værst for os selv hvis vi ikke udvikler folkesko-
len og læreruddannelsen. n

Line Barfod
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Fra Susanne Prip Madsen, København, lød en tak til de 
aktive omkring arrangementerne i Frivillighedsåret 2011, 
og hun omtalte foreningens repræsentation i Østersø - 
rådet, hvor NGO - erne har dannet platforme rundt om i 
Østersø-området for bl.a. at støtte frivillige organisatio-
ner i Østlandene.

Fhv. folketingsmedlem Line Barfod (EL) så gerne et udvi-
det og udviklet samarbejde i Norden også på nye områ-
der som f.eks. inden for sundhedssektoren, men også 
hvad angår fredsarbejdet i Verden:

-Vi må placere landsforeningen mere i offentligheden, 
måske sammen med professionelle inden for kommuni-
kationsbranchen. Vi må også engagere os i arbejdet med 
en ny grundlov og gerne bruge det årlige Folkemøde i 
Bornholm til at styrke den nordiske debat.

Medens Frants Hagen Hagensen, Frederiksberg, udtrykte 
stor skepsis overfor Wennerberg -rapportens forslag om 
en nordisk forbundsstat, ønskede Povl Petersen, Aaben-
raa, en mere bred information om det nordiske og hvor 
er der den brede folkelige opbakning hertil - også i lands-
foreningen, spurgte han.

Ann Møller Gram, Haderslev/Frøs Herred, ønskede sko-
lerne mere inddraget i det nordiske samarbejde f.eks. 
med en nordisk kanon, medens Bent Roskjær, Helsingør, 
omtalte det gode samarbejde med NORDEN - afdelingen 
i Helsingborg om den årlige Bogens Dag. 

Niels Bundgaard, Horsens, fremhævede mulighederne 
for et øget nordisk forsvarssamarbejde, som det alle-
rede er tilfældet for søredningstjenesten. En fordobling 
af lokalafdelingens medlemstal på 6-7 år skyldes bl.a. et 
godt samarbejde med det lokale bibliotek.

Nyt medlemskab
Torben og Linnet Dinesen, Præstø, foreslog et medlem-
skab af landsforeningen til Middelfart Musikskole, som 
en tak for koncerten - et forslag der senere blev accepte-
ret af landsformanden.

I en kommentar til Wenneberg - forslaget om en nordisk 
forbundsstat, fastslog Erling Pilgaard, Aalborg, at et stats-
forbund nok vil være mere sandsynligt. Medlemsudvik-
lingen skal klares lokalt, hvor de store årgangen således 
nu går på pension og nok vil leve længe. Lokalafdelingens 
store medlemsfremgang skyldes bl.a. succes med syng – 
med -aftener.

Mads Fritzbøger, København, fremhævede vigtigheden 
af nordiske ungdomsaktiviteter såsom Nordjobb men 
også på universitetsniveau, og man skal også huske virk-
somheden i Foreningen Nordens Ungdom, FNU, og ind-
drage så mange unge som muligt i samarbejdet.

Endelig foreslog kredsformand Axel Schade, Nordjylland, 
en kreds-hjemmeside på internettet med gensidig orien-
tering om aktiviteter i lokalafdelinger og kreds. Han roste 
Aalborg-afdelingen som landets største.

Formandens replik
Landsformand Arne Nielsen nævnte i sit svar, at der bliver 
et demokratisk underskud, hvis de frivillige organisationer 
ikke trives. Han nævnte hjemmesiden Foreningen Norden 
30+ og lovede, at forslaget om en ny udvalgsstruktur vil 
blive drøftet i landsstyrelse og forretningsudvalg.

Han kommenterede debatten om en nordisk forbundsstat 
eller statsforbund og understregede behovet for også at 
styrke det nordiske samarbejde om Arktis-området. Kom-
munikationen skal være bedre både udadtil og indadtil, 
og man kan f.eks.  sende forslag til tekster om aktuelle 
emner ud til lokalafdelingerne til videresendelse til de 
lokale medier.

Arne Nielsen understregede behovet for et forstærket 
samarbejde med skoler og biblioteker og lovede, at en 
fælles FNF -skole-hjemmeside vil være klar efter som-
merferien. Der kan også skaffes nye medlemmer via de 
sociale medier som Facebook og andre anderledes kom-
munikationsformer.

Ny strategiplan
Svend Tychsen, Odense/Fyn, forelagde landsstyrelsens 
forslag til ny strategiplan med fokus på det idépolitiske 
arbejde i forbindelse med tre hovedområder: Organisa-
tion - medlemsaktiviteter -  interessevaretagelse.

Efter kommentarer af Frantz Hagen Hagensen og kredsfor-
mand Lizzie Moe, Vestsjælland, blev planen 
vedtaget, hvor tre undlod at stemme.

Efterfølgende forelagde Georg Møller 
og Merete Riber, Holstebro, ændrings-
forslag til landsforeningens vedtægter, 
med en bibeholdelse af de nuværende 
afsnit vedrørende kredsene. Efter en 
kommentar af Frantz Hagen 
Hagensen blev vedtæg-
terne godkendt, mens 
2 undlod at stemme.

Georg Møller
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Ved forelæggelsen af landsforeningens regnskab for 2011 
og budget for i år og de to næste år, beklagede landsfor-
mand Arne Nielsen, at statstilskuddet til foreningens virk-
somhed er skåret ned i årenes løb og den danske forening 
modtager fortsat meget mindre i tilskud end Foreningen 
NORDEN i de andre nordiske lande.

Generalsekretær Peter Jon Larsen havde forinden forelagt 
kommenteret 2011- regnskabet med en omsætning på 
knap syv mill. kr. og omtalt den almindelige positive udvik-
ling for foreningens egenkapital i et langt sejt træk, som 
skal fortsættes fremover. 

Han besvarede spørgsmål fra Jens Utoft, Skive, om for-
eningens hjemmeside og gennemgik nøje, efter spørgs-
mål fra Ann Møller Gram, Haderslev/FrøsHerred, udgif-
terne til landskontorets lokaler i Malmøgade, hvor en stor 
del af udgifterne dækkes af projekter samt fremover af 
FNF´s administration, som allerede flytter til København 
1. august i år, da de nuværende lokaler i Malmø er blevet 
udlejet til anden side.

Efter en yderligere kommentar af 
Povl Petersen, Aabenraa, med svar 
fra generalsekretæren, blev regnska-
bet godkendt af forsamlingen, hvor 
tre undlod at stemme.

Peter Jon Larsen gennemgik derpå det 
justerede budget for 2012 og budget 
for de to kommende år, og han oply-
ste i samme forbindelse, at forenin-
gens årlige landslotteri nu er blevet 
godkendt til afholdelse i september-
oktober. Budgetterne blev godkendt, 
hvor én undlod at stemme.

Debat om kontingent-
forhøjelse
En tidligere vedtaget regulering af 
kontingenterne, som vil betyde for-
højelser fra 2013 grundet stignin-
ger i forbrugerpriserne, medførte et 
ændringsforslag fra Erling Pilgaard, 
Aalborg, som i stedet for en stigning 
fra 175 kr. - til 200 kr. for pensionis-
tægtepar, foreslog 190 kr.

Venter fortsat på 
regulering af statstilskud

Efter bemærkninger af Bolette Eggers, Assens, landsfor-
eningens næstformand, Georg Møller,Rudersdal, og Finn 
Skougaard Ebenhecht, Holstebro,  fik Pilgaards ændrings-
forslag kun 6 stemmer, og efterfølgende blev landsfor-
eningens forslag vedtaget, hvor 3 undlod at stemme.

Tre nyvalg
Medens Arne Nielsen blev genvalgt med akklamation, var 
der tre nyvalg til landsstyrelsen, nemlig folketingsmed-
lemmerne Finn Sørensen (EL), Jeppe Mikkelsen (RV) og 
Marie Krarup (DF). Genvalgt blev Line Barfod, Bente Dahl, 
Jørgen Glenthøj, Marion Pedersen, Karen Klint, Susanne 
Prip Madsen og Kristen Touborg.

Landsformanden takkede efterfølgende de tre afgåede 
landsstyrelsesmedlemmer Henrik Brodersen, Henrik 
Hagemann og Torben Rasmussen, for deres indsats gen-
nem årene. n

Erling Pilgaard havde ændringsforslag 
til kontingentforhøjelser.
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Venter fortsat på 
regulering af statstilskud

-Hvis vi skal sammenligne de nordiske 
sprog med engelsk, er sidstnævnte 
et nyttesprog hvor de nordiske mere 
er et hjertets sprog, fastslog Bodil 
Aurstad, Nordisk Sprogkoordination, 
da Foreningen NORDEN´s repræsen-
tantskab sluttede sit årsmøde med 
en temadebat om nordisk sprogfor-
ståelse.

Fastslog norsk indleder ved temadebat om nordisk sprogpolitik

De nordiske sprog 
er hjertets sprog

Indlederen understregede på klin-
gende norsk, at det nordiske sprog-
fællesskab er så unikt, at der bliver 
satset herpå politisk, som en del af 
den nordiske identitet. Det vigtigste 
dokument i denne forbindelse er den 
nordiske sprogdeklaration, som blev 
underskrevet i 2006 og på en række 
områder bestemmer, hvad der skal 
arbejdes med bl.a. sprogforståelse 
- og kundskab. Nordisk Sprogkoor-
dination under Nordisk Ministerråd 
varetager denne opgave og skal såle-
des hver 2. år orientere om hvad der 
foretaget i den pågældende periode.

-Denne sprogforståelse betyder 
meget bl.a. i forhold til arbejdsmar-
kedet ved aftaler mellem arbejdsgi-
ver og arbejdstagere fra to nordiske 
lande. Den nordiske identitet hæn-

ger meget sammen med sproget – vi 
vil gerne vise, at vi forstår hinanden, 
sagde Bodil Austad, der derpå spurg-
te om de nordiske sprog befinder sig 
i en ”skumringstime”:

-En undersøgelse viser en hoved-
tendens til, at unge i Norden forstår 
engelsk vældig godt, mens det står 
dårligere til med hensyn til de andre 
nordiske sprog, især hvad angår det 
mundtlige sprog. Nordmænd forstår 
skandinavisk bedst, og færingerne 
forstår dansk bedre end engelsk.

-Det nordiske perspektiv omhand-
ler også kommunikationskløften, og 
det der motiverer er kærligheden 
til sprog. Også humor hører med 
i interessen for sprog. Foreningen 
NORDEN kan gøre meget for den 
nordiske sprogforståelse gennem 
elevudveksling mellem venskabsby-
erne, ungdoms-festivaler o.m.a. 

-Vi oplevede jo at danskerne forstod 
straks hvad der blev sagt på norsk 
under Utøya - katastrofen, og Stieg 
Larssons romaner har gjort mere 
for sprogforståelsen i Norge end så 
meget andet, sagde Bodil Aurstad, 
som også mindede om det norske 
slogan: Det er dejligt at være norsk 
i Danmark !

At skabe  
kulturforståelse
-En dansk sprogpolitik bør i al sin 
enkelhed fastholde at vi skal have 
et dansk som dækker alle livets og 
samfundslivets forhold, og at vi skal 
have en bredde i nabosprog og frem-
medsprog som skaber en kulturfor-
ståelse med langt flere nuancer, 
fastslog landsforeningens  medlem 
af Dansk Sprognævn, Henrik Hage-
mann, under temadebatten.

-Fra Foreningen NORDEN´s side har vi 
i de senere år kraftigt støttet begrebet 
parallelsproglighed. Vi er ikke mod-
standere af engelsk som internatio-
nalt hjælpesprog. Derfor bør vi sætte 
ind med at forbedre færdighederne i 
både engelsk og modersmålene. Vi er 
ikke et hjemstavnsmuseum.

- Vi har i hele landsforeningens leve-
tid været stærkt optaget af, at vi skal 
bruge vore modersmål i samvær 
og samarbejde mellem de nordiske 
lande.

-Jeg skal ikke her bruge tid på at 
beskrive foreningens indsats gen-
nem årene for bedre sprogforstå-
else; det er vel her vi har gjort mest 
med rejselærere, undervisningsma-
terialer, kurser osv. Og politisk har 
vi blandet os; senest da vi i 2008 fik 
den sprogpolitiske rapport ’Sprog 
til tiden’. Rapporten var god m.h.t. 
omtale af de nordiske nabosprogs 
betydning – arbejdsgruppen havde 
haft Jørn Lund som formand og Niels 
Davidsen-Nielsen som et af medlem-
merne, og de ved hvad det drejer sig 
om.

-Men da regeringen så efterfølgende 
havde udarbejdet sin sprogpolitiske 
redegørelse til Folketinget, var der 
ikke et ord om nabosprogene. Vi 
gjorde ganske skarp indsigelse i et 
brev til regeringen oplyste Henrik 
Hagemann. (Læs også Sproghjørnet 
side 19)

Efter kommentarer til redegørelserne 
af Marion Pedersen, Mads Fritzbøger 
og Line Barfod vedtog repræsentant-
skabet en udtalelse til regering og 
folketing om Nordisk mad, nordisk 
skole, nordisk velfærd - og nordiske 
sprog (www.foreningen-norden.dk).

Bodil Aurstad orienterede om nordisk 
sprogpolitik.
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De traditionelle samarbejder mellem venskabsbyer, hvor 
man ”bare” mødes til mellemfolkelige møder, er ved at 
være slut. I stedet vil formålet med venskabsbyer i frem-
tiden dreje sig mere om strategiske samarbejder, mener 
ph. D. Dorte Salskov – Iversen, institutleder på Institut for 
Interkulturel  Kommunikation og Ledelse ved Copenha-
gen Business School. 

Kommunalreformen, der endte med 98 kommuner, har 
mange steder betydet, at man måtte tage antallet af - og 
forbindelserne med venskabsbyerne op til revision. Såle-
des i Frederikshavn kommune, hvor man pludselig havde 
17 venskabsbyer, som blev reduceret til 6.

-Det var ikke nemt at afbryde forbindelsen med de pågæl-
dende, fortæller kommunens venskabsby-koordinator, 
Lene Høegh Sørensen, til bladet ”Danske Kommuner”.

-Jeg erkender dog at der er noget helt særligt ved ven-
skabsbyerne, som man ikke helt kan opnå gennem andre 
samarbejdsformer. Det handler om bløde værdier og hele 
det mellemfolkelige element. Som venskabsbyer er vi 
ovre den periode, hvor man føler hinanden på tænderne 
- nu er døren åben, siger Lene Høeg Sørensen.

Kikke hinanden over skuldrene
Foreningen NORDEN´s generalsekretær, Peter Jon Lar-
sen, kan godt tilslutte sig disse mere nøgterne bedøm-
melser af det fremtidige venskabsby-samarbejde og siger 
i sin kommentar i ”Danske Kommuner” bl.a.,  at særligt i 
de nordiske lande vil der være meget at hente for kom-
munerne ved at kigge hinanden mere over skuldrene - 
ganske enkelt fordi de nordiske kommuner har meget til 
fælles:

-Jeg er stensikker på, at hvis en kommune investerer en 
mill. kr. i et helt konkret program, hvor mellemledere fra de 
to byer er på udveksling og tager erfaringerne med hjem, 
vil man kunne spare  måske ti mill. kr. En af venskabsbyer-
nes styrker er, at man få  inspiration hos hinanden på alle 
kommunens områder og ikke kun på ét bestemt område, 
som ved de mere strategiske samarbejder.

Yderligere orientering
En nøgleperson i Kommunernes Landsforening  i for-
bindelse med kommunalreformen og det fremtidige 
venskabsby-samarbejde var konsulent Peter Fjerring, 
som koordinator for et projekt omkring information og 
vejledning til kommunerne om udvikling af det nordiske 
venskabsby-samarbejde.

Der er nu mulighed for, at lokalafdelinger og kredse i for-
bindelse med møder, kurser og seminarer kan få et gratis 
foredrag af Peter Fjerring, som fortsat er konsulent i KL. 
Emnerne kan være det nordiske venskabsbysamarbejde 
eller ”nordisk forsvars - og sikkerhedspolitik- før, nu og 
i fremtiden”, med baggrund i Stoltenberg-rapporten fra 
2009. Han kan kontaktes via e-mail: peterfjerring@hot-
mail.com n

Gensidig inspiration på alle områder
Fortsat store fordele ved et aktivt nordisk venskabsby-samarbejde

Ved Foreningen NORDEN- Hillerød-afdelings generalfor-
samling på Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, beklagede 
formanden, Beth Espedal, at Hillerød kommune uden 
varsel og uden lokalafdelingen blev spurgt, havde opsagt 
det nordiske venskabsbysamarbejde på kommunalt plan 
igennem 65 år.

-Jeg har fremsendt et stort antal protestbreve til poli-
tikerne, men uden resultat. Lokalafdelingen fortsætter 
naturligvis det nordiske samarbejde og deltager således 
sammen med andre lokale foreninger og organisationer 
i et venskabsbystævne i Lovisa, Finland, den 6.-8. juni. n

Opsagt uden varsel

Peter Fjerring -foredragsholder
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-Ved et evalueringsmøde i en kommunal styregruppe 
på embedsmandsniveau i vores svenske venskabsby 
Södertalje i maj 2006 med deltagelse også fra de øvrige 
medlemmer af venskabsby-ringen: Sarpsborg, Norge, 
Forssa, Finland, og Struer, blev vi enige om at tematisere 
det fremtidige samarbejde mellem byerne, fortæller Erik 
Østerby, direktør for børn, uddannelse og kultur i Struer 
kommune.

-Skolelederne i de fire byer planlagde efterfølgende 
afholdelse af en temadag om kvalitetsudvikling inden for 
skoleområdet, som fandt sted i juni 2007 i Struer med 
deltagelse af også politikere fra venskabsbyerne. 

-Både politikere og embedsmænd bad derefter skole-
lederne om at udarbejde en arbejdsplan for perioden 
2008-2012 for yderligere gensidig information og samar-
bejde mellem byerne indenfor fire hovedområder: Inte-
gration, integreret sprogundervisning, børn med særlige 
behov og samarbejdet mellem lærere og elever. Struer 
kommune er koordinator af projektet.

-I de fire år har der fundet en livlig erfaringsudveksling og 
læring sted mellem de fire nordiske byer med deltagelse 
af både lærere og elever, kommunale embedsmænd og 
politikere med bl.a. afholdelse af seminarer samt lærer- 
og elevudvekslinger. De implicerede parter har også lært 
at kommunikere digitalt på nordiske sprog, og der er ble-
vet knyttet mange venskaber over landegrænserne gen-
nem dette skolesamarbejde. 

Skoleeleverne bruger således internettet flittigt i denne 
nordiske kontakt og mødes så senere privat med elever 
fra de andre venskansbyer. Man ændrede i øvrigt projek-
tet fra at gælde 8.-10.klassetrin til 5. klassetrin, og med 
et 2-årigt forløb er det således 7.klasser, der mødes ved 
sådanne elevbesøg.

-Generelt har alle parter lært, at vi er optaget af de sam-
me ting også på skoleområdet, og der foregår nu en eva-
luering med en samlet oplistning af de forskellige aktivite-
ter i 4-års perioden og påpegning af hvad disse erfaringer 
kan bruges til fremover, fortæller Erik Østerby.

-Vi mødes 1 gang årligt i styregruppen for de fire byers 
venskabsby-samarbejde, og det er vigtigt at understrege, 
at et sådant fællesprojekt kræver en vis økonomisk fri-

hed, hvor Struer kommune således har afsat 100.000 kr. 
årligt til formålet. Overordnet kræver det, at nogle víl et 
sådant samarbejde og følger det op gennem årene.

-Vores erfaring er endvidere, at sådanne fællesprojekter 
skal have et konkret fagligt sigte samt at det skal sikres at 
politikere og de pågældende fagpersoner, i dette tilfælde 
skoleledere og lærere, møder hinanden undervejs, så det 
kan mærkes overalt i systemet.

-Struer er absolut den mindste i venskabsby - ringen 
med 23.000 indbyggere mod 40.000 i Sarpsborg, 50.000 
i Forssa og hele 80.000 i Södertälje, og ikke mindst erfa-
ringerne fra denne svenske venskabsby med en høj grad 
af integration, har vi lært meget af.

Struer kommune viser vej med fællesprojekt for fire nordiske venskabsbyer

Kvalitets-udvikling gennem 
venskabsby-samarbejde

Den lokale Foreningen NORDEN-formand, Birgit Østergaard, 
mellem fra venstre Jørn Thomsen og Erik Østerby.
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Dagtilbud næste projekt
I samtalen på byens rådhus deltog også chefkonsulent for 
kommunens dagtilbud, Jørn Thomsen, der orienterede 
om det nordiske venskabsby-samarbejde på dette områ-
de, som en opfølgning på det nordiske skoleprojekt. 

Dette førskoleprojekt med temaet ”Børn finder deres 
historie i deres hjemby” har Södertälje som koordinator, 
og repræsentanter for 4 daginstitutioner i Struer har såle-
des været på studiebesøg i den svenske venskabsby.

I projektet indgår også studier af italienske pædagogiske 
tanker om børns udvikling, med et fælles besøg i Italien, 
og senere i år fortsætter drøftelserne om projekt-samar-
bejdet i Forssa, inden det afsluttes i Sarpsborg.

-Samarbejdet ender med en fælles dokumentation og 
forhåbentlig fortsat kontakt mellem de implicerede par-
ter også bagefter. Vi har opdaget, at vi har fokus i alle 
landene på de samme problemer, men alligevel med 
forskellige løsninger på grund af de lokale forhold både 
geografisk og i forholdet mellem private og kommunal 
dagtilbud, fortæller chefkonsulenten.

Erik Østerby omtaler det gode samarbejde med NOR-
DEN - afdelingen og udtrykker slutteligt håbet om, at 
også erhvervslivet i i langt højere grad finder samar-
bejdsformer - også hér må der være meget at hente ved 
en nærmere kontakt mellem de nordiske venskabsbyer, 
understreger han. n

-Samarbejdet med Struer kommu-
nes tre nordiske venskabsbyer drøf-
tes i et særligt venskabsby-udvalg 
med borgmesteren som formand, 2 
øvrige kommunalpolitikere, kommu-

Gode resultater med venskabsby-udvalg  
naldirektøren samt to repræsentan-
ter for Foreningen NORDEN, fortæl-
ler lokalafdelingens formand, Birgit 
Østergaard.

-Udvalget råder over 50.000-60.000 
kr. årligt som bevilges til forskellige 
former for studierejser til venskabs-
byerne bl.a. til lærere og elever, men 
også NORDEN - repræsentanter og 
andre foreninger har nydt godt heraf. 
Der ydes tilskud til transport og ved 
besøg fra venskabsbyer her i kom-
munen, bevilges der beløb til sociale 
arrangementer.

-Vi får i udvalget også en løbende 
information om de forskellige akti-
viteter herunder ikke mindst det 
aktuelle samarbejdsprojekt mel-
lem de fire byers skoleforvaltninger, 
hvor det næste gang vil dreje sig om 
ældreområdet.

-Der blev tidligere afholdt Nordiske 
Dage med deltagelse af politikere 
og kommunale embedsmænd med 
lokale rundvisninger og fælles møder 
over et par dage af ret social karak-
ter - også med deltagelse fra lokalaf-
delingen - men rent fagligt får kom-
munen utvivlsomt mere ud af den 
nye samarbejdsstruktur, siger Birgit 
Østergaard.

Lokalafdelingen byder på mange fore-
dragsarrangementer i årets løb samt 
udflugter senest i maj til ”Kongernes 
Nordsjælland”. I maj fandt der endvi-
dere en Nordisk Korfestival sted med 
koncerter på det lokale gymnasium 
og i kirken.  n

Bestyrelsesmedlemmerne Kurt Pedersen, Birgit Østerga-
ard og Birthe Højgaard foran statuen af Sarpsborg-pigen, 
der er en gave fra den norske kommune som tak for 
bistand efter 2. verdenskrig i form af flere tons indsamlet 
madvarer i 1945, sammen med Holstebro kommune.

Tem
a: Venskabsbyer i N

orden
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I Sønder-
borg blev 
det offent-
ligt kendt, 
at kommu-
nen ikke 
havde sva-
ret på flere 
henvendel-
ser fra den 
svenske 
venskabs-
by Sigtuna, 
og det fik 
naturlig-

vis den lokale NORDEN - afdeling 
til at reagere, fortæller formanden 
for lokalafdelingen, Jens Peter The-
strup:

-Jeg har sammen med andre fra 
bestyrelsen haft 2 møder med kul-
turudvalgsformand Stephan Klein-
schmidt om vore gamle venskabsby-
er. Det har været en svær sag at rejse, 

Venskabsbyer droppet 
- men nu nye overvejelser

fordi vi rent faktisk havde mistet 
forbindelsen til venskabsbyerne på 
både det foreningsmæssige - og det 
folkelige plan. 

-Stephan Kleinschmidt var dog på 
vores foranledning i Sigtuna til et 
byjubilæum for et par år siden og 
knyttede nogle forbindelser til en af 
politikerne deroppe. Desværre har 
forvaltningen ikke været omhyggelig 
med at få henvendelser fra Sigtuna 
viderebragt til lokalafdelingen.

-I forbindelse med kommunesam-
menlægningen har byrådet for flere 
år siden besluttet at ophæve ven-
skabsbyforbindelsen til samtlige 
14-16 nordiske venskabsbyer, så i 
realiteten har Sønderborg derfor 
ingen nordiske venskabsbyer p.t.

-Ved  møderne med Stephan Klein- 
schmidt og kulturudvalget er det ble-
vet bestemt, at selvfølgelig skal Søn-

derborg have venskabelige forbin-
delser til nordiske byer – men måske 
til andre byer end de traditionelle. 
Det har været nævnt, at der kunne 
tænkes et interessefællesskab vedr. 
havn og universitet med fx Tromsø.
 
-Vi er så blevet enige om, at en 
arbejdsgruppe bestående af Kle-
inschmidt, Anette Jensen fra Nor-
disk Informationskontor i Flensborg 
og repræsentanter fra NORDEN´s  
lokalafdeling skal mødes og aftale, 
hvordan man kommer videre med 
sagen. 

-Udvalgsformanden er også meget 
opmærksom på, at manglende ven-
skabelige forbindelser ikke er det 
bedste udgangspunkt for Sønder-
borgs forsøg at blive europæisk Kul-
turby 2017.Der står vi nu – og der 
sker formentlig ikke mere, før vi har 
afgørelsen om kulturbyen  overstået, 
slutter Jens Peter Thestrup. n

Jens Peter Thestrup

-Ved kommunesammenlægningen i 2007 i Holstebro-
området forsvandt samtidig det kommunale samarbejde 
med Holstebros nordiske venskabsbyer Kangaamiut, 
Grønland, Vadsø  Norge, Karkkila, Finland og Oxløsund, 
Sverige, fortæller formanden for NORDEN´s lokalafde-
ling, Frode Riber.

-Det skete over en nat, og vi gik derefter til borgmesteren 
og beklagede denne udvikling. Borgmesteren henviste til 
Kommunernes Landsforenings forslag til det fremtidige 
venskabsby-samarbejde, hvor man vil nedgradere ven-
skabsbyerne ved at opsige venskabsbysamarbejdet, og i 
stedet betegne dem som uforpligtende kontaktbyer. Det 
tidligere venskabsbysamarbejde på kommunalt plan (i 
form af udvekslingsrejser til borgmester og kommunal-
direktør) mente man var for dyrt. 

-Problemet var - og er også, at der ikke findes nogen nordi-
ske partnere i form af NORDEN - afdelinger i disse tidligere 
venskabsbyer, så der har alene været tale om en kontakt på 
kommunalt niveau, som regel mellem borgmestrene.

Samarbejde uden nordiske partnere
-Der er tilbage blevet en venskabsforbindelse forbindelse 
med Karmøy i Norge og byen Brassow i Rumænien. Der 
er i stedet oprettet en lille pulje med kommunal støtte til 
internationalt samarbejde, som vi kan søge om tilskud 
fra.

-V i har et særligt positivt forhold til venskabsbyen Kanga-
amiut ( Sukkertoppen) i Grønland, som en delegation fra 
lokalafdelingen senest har besøgt i sommeren 2009. 
Bygden har været Holstebros venskabsby siden 1981, og 
lokalafdelingen ønskede at bevare kontakten. 

-Det sker gennem besøg af 4-8 elever fra bygden, som 
får et 6-7 ugers ophold i Holstebro med privat indkvar-
tering, hvor de følger den lokale undervisning og som-
metider ledsaget af en lærer. Der bliver lavet udflugter 
for dem samt hyggeaftener sammen med deres værts-
familier. 

-Vi har også forsøgt at få lignende venskabsbybesøg på 
voksenniveau, og desuden er rejsetilbud til andre nordi-

Tem
a: Venskabsbyer i N

orden
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Tem
a: Venskabsbyer i N

orden

ske lande en vigtig del af lokalafdelin-
gens virke, således med en Islands-
rejse i 2013 Rejserne annonceres 
naturligvis i NORDEN Nu´s  Rejsema-
gasin i januar og er således åben for 
alle, ikke mindst medlemmer af For-
eningen NORDEN over hele landet.

-Lokalafdelingens medlemsarrange-
menter med bl.a. Nordisk gæstebud, 
Nordisk sangaften, en foredrags-
række om det litterære Island før og 
nu samt en islandsk viceaften og des-
uden det gode samarbejde med bibli-
oteket om den årlige Skumringstime, 
er alt sammen med til at styrke det 
nordiske sammenhold - uanset om vi 
desværre må undvære det regulære 
samarbejde med de nordiske ven-
skabsbyer, slutter Frode Riber. n Her ses en glad ungersvend i Kangaamiut.

En af medarbejderne i mit ministe-
rium er tidligere skoleinspektør. På 
hans gamle kontor på skolen hang 
der et skilt med påskriften : ”Man 
skal lære, så længe man har elever”. 
Ud over det fantastiske ordspil, er det 
for mig en sandhed med et særligt 
nordisk udspring. De nordiske børn 
og unge tør blande sig og reflektere 
over deres egen mening. Vi er blandt 
verdens bedste til at skabe selvstæn-
digt tænkende, deltagende, engage-
rede og kritisk reflekterende børn og 
unge.

Det er ikke en selvfølge. Mange 
lande – blandt andet i Asien – er 
misundelige på den nordiske model. 
Og set gennem de globale briller er 
der faktisk nogle særlige kendetegn 
ved de nordiske landes dagtilbud og 
uddannelser. Vi har i vidt omfang 

Ny Nordisk Skole handler om 
traditioner og fornyelse
Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, der 
med forankring i de nordiske velfærds- og uddannelsesværdier skal begejstre praktikerne til selv 
at skabe den nødvendige forandring.

Af børne- og undervisningsminister Christine Antorini

pasningsgarantier i vores dagtilbud, 
vi har krav om førskolelæring, vi 
har enhedsskoler, vi har relativt set 
lighed skolerne imellem, vi har ele-
ver, der i vidt omfang kan lide at gå 
i skole, vi har elever, der er verdens-
mestre i viden om samfundsforhold 
og politik, vi har i vidt omfang gratis 
uddannelser og vi har globalt set en 
ganske generøs uddannelsesstøtte.

Det er kendetegn, der er i god tråd 
med de nordiske landes universelt 
orienterede velfærdssystemer. Tan-
ken om, at vi både økonomisk og 
uddannelsesmæssigt skal arbejde 
for at skabe lige muligheder for alle, 
gennemsyrer vores velfærdssamfund 
såvel som vores uddannelsessystem. 
Målsætningen er at få alle børn, unge 
og voksne med på uddannelsesvog-
nen og på arbejdsmarkedet.

Disse nordiske værdier er et fanta-
stisk godt udgangspunkt for at se på 
Danmarks dagtilbud, grundskoler og 
ungdomsuddannelser med friske – 
og kritiske – øjne. Hvor kan vi blive 
endnu bedre ? Hvor kan vi lære af 
de initiativer og de erfaringer, som 
andre lande har gjort ? Og hvordan 
får vi den gruppe af elever løftet, 
der fortsat ikke har de tilstrækkelige 
kompetencer til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse ?

Jeg lancerede forandringsprojektet 
Ny Nordisk Skole i begyndelsen af 
marts 2012, hvor jeg nedsatte en dia-
loggruppe på 23 eksperter, der frem 
mod Sorø-mødet i august 2012 skal 
hjælpe med at udvikle de værdier og 
det manifest, som Ny Nordisk Skole-
projektet skal bygge på. Værdier, der 
tager udgangspunkt i den nordiske 



NORDEN NU  NR.3 – JUNI 2012 17

dagtilbuds- og uddannelsestradition, men med inspira-
tion fra verden omkring os.

Sætte gang i en  
bevægelse
Med Ny Nordisk Skole vil vi sætte gang i en bevægelse, 
der kan inspirere pædagoger, lærere, skoleledere, kom-
munalpolitikere og forældre til at forandre ude på den 
enkelte daginstitution, på den enkelte skole og i den 
enkelte ungdomsuddannelse. Hvis vi for alvor vil igang-
sætte en forandringsproces, kræver det, at praktikerne 
ude på skolerne ser hinanden i øjnene og beslutter sig for 
selv at tage udfordringen op. Allerede nu kan alle være 
med til at give ideer til Ny Nordisk Skole på www.nynor-
diskskole.dk. 

I efteråret 2012 tager jeg på "roadshow" og besøger dag-
tilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner for at komme 
i dialog med de mange praktikere om, hvordan vi kan 
skabe Ny Nordisk Skole. 

Større vidensdeling  
i Norden
Ny Nordisk Skole er et dansk projekt, men med en inter-
national dimension. Den 14.-15. marts 2012 var jeg til 
uddannelsestopmøde i New York, hvor de nordiske lande 
- Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland – benyttede 
lejligheden til også at mødes særskilt. 

Her drøftede jeg perspektiverne for et styrket nordisk 
samarbejde og en større grad af vidensdeling på uddan-
nelsesområdet, og der var generelt stor opbakning til 
at skabe større gensidig inspiration og vidensdeling i de 
nordiske lande. Det er et samarbejde, som skal udvikles 
i de næste år, men som heldigvis allerede bygger på et 
godt fundament af uddannelsessamarbejde gennem for 
eksempel Nordplus og Nordisk Skolesamarbejde.

Vi har meget at være stolte af i Norden, og vi har et 
stærkt fundament at bygge videre på, når vi skal udvikle 
fremtidens dagtilbuds- og uddannelsessystem. Det er et 
arbejde, jeg glæder mig til at gå i gang med. n

Børne - og undervisningsminister Christine Antorini 
(Foto: Jens Panduru)

Rundt om i landet er der flere eksempler på, at den lokale 
storkommune mere eller mindre har opgivet selv at orga-
nisere venskabsbysamarbejdet og i stedet overladt det til 
Foreningen NORDEN´s lokalafdeling.

Det gælder således Ringsted kommune, som har Skövde 
i Sverige, Halden i Norge og Vammala i Finland som nor-
diske venskabsbyer samt venskabsbyer i Ungarn, Tjekkiet 
og USA.

Lokalafdeling klarer det selv
-Vore første møder med Ringsted Kommune om at over-
tage venskabsbysamarbejdet foregik med embedsmæn-
dene fra Børne- og Kulturforvaltningen. Derefter fik vi 
besked om at bevillingen skulle behandles og evt. ved-
tages politisk i byrådet. Her var der heldigvis flertal for 
at forhøje bevillingen fra 20.000 kr. til 50.000 kr., som 
allerede er indbetalt. Vor kontakt er nu overgået til kom-
munens økonomiudvalg, som også skal have en årlig ori-
entering om hvad vi har anvendt pengene til, fortæller 
lokalafdelingens kasserer, Lizzie Moe. n
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Foreningen NORDENs rolle i forbin-
delse med den årlige Nordisk Biblio-
teksuge med morgengry- aktiviteter 
på skolerne om dagen og Skumrings-
tid – arrangementer på bibliotekerne 
om aftenen, har primært været at 
informere deltagere i arrangementet 
samt bidrage med forskellige ma-te-
rialer til brug for deltagerne.

-Vores ca. 500 skole- og biblioteks-
medlemmer er blevet orienteret, 
ligesom vores  lokalafdelinger er ble-
vet opfordret til enten at samarbejde 
med de lokale biblioteker eller selv 
afholde Skumringstid, fortæller for-
manden for landsforeningens skole 
– og biblioteksudvalg, Merete Riber, 
under et besøg i hendes - og ægte-

Øget indsats for Morgengry 
- og Skumringstid - aktiviteter
Formanden for NORDEN´s skole - og biblioteksudvalg, Merete Riber, orienterer

Merete og Frode Riber i deres hjem 
i en særlig indrettet nordisk stue.

-Temaet for den nordiske biblioteksuge 
2012, der starter den 12. november, bli-
ver Mangfoldighed i Norden. De udvalg-
te tekster er Klatremus og de andre dyr i 
Hakkebakkeskoven ( af Thorbjørn Egner, 
Norge) samt Hallonbåtsflyktingen (af Mii-
ka Nousiainen, Finland). Selve tekstud-
dragene er ikke fastlagt endnu, oplyser 
Mikkel Bredsgaard Randers, Foreningen 
NORDEN´s skolemed-arbejder, som har 
den daglige kontakt med skoler og bib-
lioteker over hele landet.

manden, Frode Ribers hyggelige hjem 
i Naur tæt på Holstebro.

-Vi har desuden etableret et samar-
bejde med de nordiske sprogpiloter 
d.v.s. lærere med undervisning i de 
nordiske sprog, med projektleder Lis 
Madsen som koordinator. Det drejer 
sig om Nordisk Biblioteksuge men 
også generelt om det bedst mulige 
samarbejde herunder med lærer-
seminarerne for sikre, at nordiske 
tekster og sprog bliver et naturligt 
led i skoleundervisningen.

-Vores idékatalog til brug ved Morgen-
gry-aktiviteterne for at få lærerne til at 
inddrage det udvalgte tekstmateriale 
i undervisningen, blev vel modtaget i 
fjor, ligesom kataloget blev brugt til 
et tværsprogligt samarbejde mellem 
danske og norske skoleklasser. Dette 
bør fortsætte og udvides også i år og 
fremover og gerne også med svenske 
klasser som deltagere.

-Et andet nyt initiativ blev udarbej-
delse af videoer med de pågældende 
danske tekster om Strids digtsamling 
og andre oplysninger om danske 
forhold, til brug i undervisningen i 
Norge og Sverige på 4.-6. klassetrin. 
Materialet blev fremstillet af lærer-
studerende på Blaagaard Semina-
rium og også lagt ud på YouTube til 
almindelig orientering og brug.

-Interessen for biblioteksugen har 
været stor, hvor 276 tilmeldte insti-
tutioner således modtog materialer 
fra landskontoret til arrangementer-
ne, og endnu flere har deltaget, lige-
som NORDEN´s lokalafdelinger har 
været flittige som arrangører eller i 
samarbejde med bibliotekerne.

-Fra udvalgets side ser vi gerne at 
dansklærerne bruger hele biblioteks 
- ugen til at undervise i de nordiske 

sprog og anden information om Nor-
den og derigennem opfylder deres 
kvote hertil, ligesom de skoler der er 
tilmeldt ordningen via landskontoret, 
kan tale sammen på Skype over inter-
nettet, fortsætter Merete Riber.

Gerne flere med
Udvalgsformanden opfordrer kraf-
tigt NORDEN´s lokalafdelinger til at 
støtte og udvide samarbejdet med 
de lokale skoler og biblioteker. Det 
er nu deres - og ikke mere kredse-
nes arbejdsopgave, og vi har bl.a. en 
brochure med råd og vejledning om 
hvordan de skal gøre. Et skolemed-
lemskab koster kun 500 kr. årligt, og 
vi ser i øvrigt at mange friskoler - og 
privatskoler er medlemmer, hvor der 
også absolut må være flere folkesko-
ler at få inddraget i samarbejdet.

I landsforeningens skolearbejde ind-
går også administration af en årlig 
bevilling på 50.000 kr. fra Undervis-
ningsministeriet til unge islændin-
ges deltagelse i kursus på danske 
frie kostskoler, fortrinsvis højskoler, 
samt administration af tilskud til 
udveksling for danske skoleelever 
til Færøerne. Der sker desuden mar-
kedsføring af de forskellige nordiske 
sommer - eller ferielejre bl.a. i Hil-
lerød.

Merete Riber omtaler slutteligt det 
nordiske sprogprojekt ”Norden i 
Bio”, som tilbydes medlemsskolerne. 
Det drejer sig om en filmpakke med 
en DVD med fem udvalgte nordiske 
kortfilm med forskellige temaer, og 
hvor man selv kan til - og fravælge 
undertekster. Filmpakken ledsages 
af et undervisningsmateriale på de 
fem nordiske sprog, og det samlede 
materiale kan bruges på alle klasse-
trin i folkeskolen. Projektet kan stu-
deres yderligere på hjemmesiden: 
www.nordenibio.org n
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Svaret er helt selvfølgeligt her hos 
os. Vi taler vore nordiske moders-
mål. Men hvorfor er der ikke læn-
gere den samme ro om det danske 
sprog som i årene før 2003 ? (med 
en sprogdebat i Folketinget).

Det korte svar er globaliseringen. 
Indtil for en halv snes år siden 
mente vi – måske nok lidt naivt – 
at der var fred og ingen fare. Dansk 
hørte jo til – og hører til - blandt de 
100 mest udbredte sprog i verden. 

Påvirkning fra andre sprog, især tysk og plattysk, har vi 
haft meget af gennem hele sproghistorien, men det var 
især i form af låneord der fulgte med nye fænomener 
– tidligere tiders stærkeste påvirkning af dansk kom fra 
middelnedertysk, fordi orddannelseselementer fra plat-
tysk blev produktive i dansk sammen med oprindeligt 
danske ordstammer. 

Vi sagde tidligere at låneordene er kulturens gesandter. 
Og det er i og for sig rigtigt nok: Låneordene er ikke pro-
blemet. Det nye er at vi i et naivt forsøg på at være inter-
nationale udviser et provinsielt snobberi over for engelsk 
– så meget at der er samfundsområder der taber terræn 
til engelsk, det som man kalder domænetab. Også selv 
om danskernes engelskfærdigheder er groft overvurde-
rede; vi tror vi er meget bedre end vi faktisk er. 

Det snobberi er tydeligst på universiteterne; her er adskil-
lige uddannelser på kandidatniveau gået over til kun at 
bruge engelsk i undervisningen. Det faglige niveau bliver 
derefter, og man glemmer at der selvfølgelig er risiko for 
at det danske fagsprog stivner. Og det er ærligt talt er 
lidt underligt at en dyrlæge får hele sin uddannelse på 
engelsk, men han eller hun skal altså efter eksamen ud 
og virke i det danske samfund. 

En bieffekt på længere sigt af at vi opprioriterer engelsk 
på bekostning af dansk er, at dansk kommer til at frem-
stå som et mindreværdigt sprog i flere og flere sammen-
hænge.

Trods den store sprogpolitiske interesse vil de fleste af 
Folketingets partier alligevel ikke lovgive om sprogpolitik 
og domænetab. Universiteterne må selv styre hvordan 
danske fagsprog udvikles – det er der ingen indblanding 
i fra lovgivningsmagten.

En mindre påagtet konsekvens af globaliseringen eller det 
naive snobberi for engelsk ser jeg i den indirekte sprogpo-
litik. Den kommer bl.a. til udtryk i hvilken placering andre 
fremmedsprog har i det danske uddannelsessystem. I dag 
er selv tysk og fransk næsten helt udraderet ikke bare i 
folkeskolen, men også i gymnasiet med garanteret fatale 
konsekvenser også for dansk eksport på længere sigt. Vi 
tror at bare vi er nogenlunde til engelsk, går det nok. Det 
går måske, men det kommer ikke til at gå godt nok. 

I denne verden er der nationalsprog, nabosprog og frem-
medsprog. Et nationalsprog er et sprog som har en hær. 
Nabosprog er indbyrdes forståelige, mens fremmedsprog 
er indbyrdes uforståelige. Eller med andre ord: Danskere, 
svenskere og nordmænd kan tale sammen på hver sit 
sprog og forstår nogenlunde hinanden. Ved fremmed-
sprog må de talende vælge et fælles sprog som måske 
er modersmål for den ene men ikke den anden, eller for 
slet ingen af dem.

Når det drejer sig om ordforrådet og om forskelle mellem 
dansk, norsk og svensk, er afstanden også til at overse. 
Man regner med at ca. 600 af de 1.000 hyppigste ord i 
dansk og svensk er ens eller næsten ens, og for dansk 
og norsk bokmål er nærheden endnu større. Det letter 
selvfølgelig forståelsen. Det er så et hyggeligt ekstra kryd-
deri med de lumske ligheder eller lumskeligheder: svensk 
rolig der betyder morsom på dansk, eller norsk rar med 
den danske betydning mærkelig eller underlig.

Men fordommene om hvor svært det er at forstå nabo-
sprogene, er mange. Der går en historie om at en lærer 
på et norsk universitet afprøvede om hans studenter 
tilegnede sig stoffet i en faglig artikel dårligere når den 
var på svensk end på engelsk. Studenterne vidste ikke 
på forhånd hvad forsøget gik ud på; de blev spurgt om 
hvilket af de to sprog, engelsk eller svensk, de helst ville 
have artiklen på.

 Langt de fleste ville helst have den på engelsk, for det 
var de sikre på de forstod bedst, men der var ikke eksem-
plarer nok på engelsk (!); derfor blev der udleveret lige 
mange på de to sprog. Ved den efterfølgende bedøm-
melse af hvilken gruppe studenter der havde tilegnet sig 
artiklens faglige substans bedst, var det tydeligt at de der 
havde haft den svenske tekst, havde tilegnet sig stoffet 
bedst. Nordmændene tror åbenbart lige som vi, at de er 
meget bedre til engelsk end de faktisk er. n

Skal vi i Norden tale 
svengelsk, danglish eller hvad?

Foto: Rie Neuchs

Henrik Hagemann
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Ved en forespørgselsdebat i Folke-
tinget den 20. april om grænsehin-
dringer i Norden, rejst af ordførerne 
på området fra samtlige partier i 
Folketinget, understregede ministe-
ren for nordiske anliggender, Manu 
Sareen,(RV) at grænsehindringer 
ikke hører hjemme i det nordiske 
samarbejde og en fjernelse heraf er 
en central del af den danske rege-
rings politik.

-Vi håber i fælles flok at få løst pro-
blemerne, men det er de sværeste 
regler, der er tilbage bl.a. i forhold 
til valgretten, der endda berører 
grundloven. Vi foreslår nu en ambi-
tiøs national handlingsplan, til at 
supplere det nordiske samarbejde, 
bestående af tre punkter : Forebyg-
gelse af grænsehindringer, fjernelse 
af eksisterende grænsehindringer og 
information om grænsehindringer.

-Vi har bedt de forskellige akøtrer 
på området om at prioritere en liste 
for 2012-13 over hvilke hindringer 
der skal fjernes nu, og Nordisk Mini-
sterråds sekretariat skal fremover til 
hvert møde mellem de nordiske sam-
arbejdsministre have en oversigt klar 
over fremskridtene på området.

-Nordisk Råd skal også løbende infor-
meres, ligesom informationsdelen 
landene imellem er vigtig og skal 
gøres mere forståeligt. Indsatsen 
skal hele tiden evalueres og måles 
i forhold til Folketinget, og jeg tror 
på at det kan lade sig gøre at fjerne 
hindringerne, sluttede ministeren 
sin forelæggelse- som supplement til 
hans udførlige skriftlige redegørelse 
om problematikken.

Grænsehindringer 
hører ikke hjemme 
i det nordiske samarbejde

Understregede ministeren for nordiske anliggender under positiv debat i Folketinget

Bertel Haarder (V) hilste som formand 
for Nordisk Råds danske delegation 
debatten velkommen og omtalte de 
fortsat mange grænsehindringer der 
findes og som er til at blive flove over 
efter 60 års nordisk samarbejde. Han 
støttede den fælles henvendelse fra 
foreningerne NORDEN og fagbevæ-

gelsen i Norden med krav om hand-
ling nu, især på arbejdsmarkeds - og 
socialområdet  bl.a. med hensyn til 
arbejdsløshedsforsikring og dobbelt-
beskatning af kapitalpensioner.

Skal ”vaccineres” mod 
grænsehindringer
Justitsminister Morten Bødskov 
(S): Vi skal værne om det nordiske 
samarbejde og den fri bevægelig-
hed mellem landene. Vi må være 
opmærksomme på, at der ved 
fremtidig lovgivning ikke skabes nye 
hindringer – der skal ”vaccineres” 
herimod under det lovforberedende 
arbejde, også ved implementering af 

EU-lovgivning, og gerne gennem et 
nordisk samarbejde.

Social- og integrationsminister Karen 
Hækkerup (S) : Dette er et vigtigt 
emne. Der er enorme gevinster at 
hente både for samfundene og den 
enkelte borgers livskvalitet. På det 

sociale område har der været nedsat 
en ekspertgruppe, der netop er kom-
met med en rapport der bl.a. påviser 
behovet for en øget information. Der 
er etableret en fælles nordisk portal 
på internettet, som skal checkes for 
behovet for en udbygning. Der skal 
også på problemerne i.f.t. de nordi-
ske bistandsregler, hvor EU-lovgiv-
ningen også spiller ind.

Bertel Haarder takkede for den 
omfattende skriftlige redegørelse fra 
ministeren for nordiske anliggender 
og for løftet om en liste over arbejdet 
med grænsehindringer forelægges 
ved kommende samarbejdsminister-

Minister for nordiske anliggender, Manu Sareen
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møder. Mange grænsehindringer 
skyldes tankeløshed i forbindelse 
med ny lovgivning - man har ikke 
tænkt på hvad det vil betyde i andre 
nordiske lande- og derfor er det vig-
tigt at justitsministeren nu har lovet 
at denne nordiske effekt også inddra-
ges ved fremtidig lovgivning.

Han nævnte problemerne med for-
skellig autorisationer i de enkelte 
lande, som spærrer for arbejde i 
andre nordiske lande, og det samme 
gælder flere fagområder, som må 
drøftes med de pågældende organi-
sationer. Også pengestrømsreglerne 
skal ændres, gerne som EU-reglerne 
herom. Lad os følge den bedste prak-
sis – det må også gælde elever, som 
så kan finde praktikplads i et andet 

nordisk land, sagde Haarder, der 
oplæste et fælles forslag til vedtagel-
se om regeringens pligt til at arbejde 
videre med fjernelse af grænsehin-
dringerne mellem de nordiske lande. 
(se nedenstående artikel).

Forslag om ombuds-
mand
Ordfører Karin Gaarsted (S) beteg-
nede det som en historisk debat, at 
alle de nordiske parlamenter samti-
digt drøfter dette emne til fremme 
af mobiliteten i Norden. Hun nævnte 
manglen på fælles byggestandarder, 
som koster millionbeløb, ligesom 
det nordiske Grænsehindringsforum 

har peget på en lang række områder 
med grænsehindringsproblemer. 

-Der er behov for at dette arbejde 
fortsætter - gerne med bistand af en 
uvildig instans, hvor S-gruppen i Nor-
disk Råd har foreslået en ombuds-
mand, som borgerne direkte kan 
henvende sig til, sagde ordføreren 
der også var glad for forslaget om 
nedsættelse af en arbejdsgruppe 
med stor hjælp fra Foreningen NOR-
DEN og Hallo Norden, under kyndig 
ledelse af det danske medlem af 
Grænsehindringsforum, Ole Stavad. 

Folketingsmedlem Morten Marinus 
(DF) forelagde på vegne af ordføre-
ren, Marie Krarup, dette partis posi-
tive holdning til det nordiske samar-

bejde, ligesom man ser positivt på 
redegørelsen fra ministeren. Man 
skal dog holde øje med den grænse-
overskridende terrorisme, som også 
kræver et godt politisamarbejde, og 
partiet ser gerne mere toldkontrol.

Ordfører Jeppe Mikkelsen (RV) oply-
ste, at Island, Åland og Færøerne 
også havde en lignende debat samme 
dag, den blev holdt i Sverige forrige 
uge og i Norge ugen efter. Interes-
sen for at fjerne disse hindringer er 
stor bl.a. i Øresundsområdet, og det 
er mærkværdigt at konsensus kan 
betyde at der så ikke sker mere på 
området. Han takkede Bertel Haar-

Udtalelse fra Folketinget

Folketinget vedtog efterfølgende 
følgende udtalelse (eenstemmigt 
med 108 stemmer):
 
”Folketinget opfordrer regeringen til 
snarest at indbyde til forhandlinger 
med Folketingets partier for at indgå 
en forpligtende aftale om at fjerne 
flest mulige hindringer for den frie 
bevægelighed for borgere og virk-
somheder inden for Norden. 

Herunder fastlægge klare procedu-
rer, der sikrer, at lovforslag på områ-
der behæftet med grænsehindrin-
ger er blevet vurderet i forhold til 
anden nordisk lovgivning forinden 
fremsættelse i Folketinget, for at 
undgå, at der utilsigtet indføres nye 
grænsehindringer mellem de nordi-
ske lande. 

Endvidere skal der være det tættest 
mulige samarbejde mellem de nor-
diske lande om det forberedende 
arbejde i EU i forbindelse med nye 
retsakter, samt når disse gennemfø-
res i de enkelte lande, for at undgå 
forskelligheder som kan medføre 
grænsehindringer. 

Formålet med en forpligtende aftale 
mellem regeringen og Folketingets 
partier er, at Danmark kan indtage 
en drivende rolle for at videreud-
vikle det nordiske samarbejde, der 
understøtter det betydelige poten-
tiale inden for Norden for vækst og 
beskæftigelse”.

der og Ole Stavad for deres indsats 
på dette område, og han så frem til 
de videre forhandlinger om sagen.

Ordfører Anne Baastrup (SF) under-
stregede behovet for forbedringer 
med bl.a. stadig problemer med pen-
geoverførsler, men der er nu tale om 
en regeringsprioritering med en for-
pligtende indsats på området.

Ordfører Finn Sørensen (EL) tak-
kede Bertel Haarder og Ole Stavad 
for deres ihærdige indsats inden for 

Livlig og positiv debat på Christiansborg om
fjernelse af grænsehindringer i Norden - foto - Anders Hviid



22 NORDEN NU  NR.3 – JUNI  2012

Tem
a: Græ

nsehindringer i N
orden

det nordiske samarbejde, og han var dybt rystet over de 
mange hindringer, der er for den enkelte borger bl.a. på 
arbejdsmarkedsområdet.

-Det går langsomt med at få vendt en sådan ”supertanker”, 
og det er godt at komme ind i det lovforberedende arbejde 
inklusive EU-lovgivningen. Med de fortsatte problemer 
med pengeoverførsler, vil jeg i stedet foreslå oprettelse af 
en fælles nordisk almennyttig bank !, sagde ordføreren.

Ordfører Villum Christensen, (LA) hilste den fællesnordiske 
debat om emnet velkommen - det er godt med et serviceef-
tersyn af reglerne. Skal således Øresundsregionen være 
eet integreret marked, må hindringerne også fjernes.

Ordfører Mike Legarth (K) omtalte det nordiske samar-
bejde gennem århundreder og fremhævede vigtigheden 
af fri bevægelighed i Norden også for varer. Også han så 
frem til det kommende serviceeftersyn af reglerne.

Folketingsmedlem og tidl. minister for nordiske anliggen-
der, Karen Ellemann: Vi må politisk insistere på, at disse 
problemer må løses. Jeg er glad for justitsministerens 
erklæring om, at det nordiske inddrages ved implemen-
tering af lovgivning, men hvordan skal det gøres konkret? 
Der er grænsehindringsproblemer, som er løst, men der 
er stadig mange på listen.

Justitsministeren lovede at præcisere nærmere hvordan 
de nordiske hensyn skal inddrages ved fremtidig lovgiv-
ning.

Bertel Haarder spurgte supplerende om grænsehindrings-
problemerne også vil blive et fast punkt ved fremtidige 
nordiske justitsministermøder, og ministeren lovede at 
tage sagen op ved førstkommende møde i denne kreds.

Manu Sareen takkede ordførerne for de positive bemærk-
ninger og Ole Stavad for dennes indsats i Grænsehin-
dringsforum. Han lovede at indbyde til et møde inden 
sommerferien i den pågældende arbejdsgruppe samt at 
drøfte problemerne med private pengeoverførsler i Nor-
den allerede samme dag med erhvervsministeren. n

Karen Ellemann

På vej mod et fremadrettet 
og forpligtende samarbejde
To kommentarer til debatten i Folketinget om fjernelse af grænsehindringer i Norden

Drøftelserne i Folketinget den 20. april om en fremtidig 
nordisk indsats for at fremme de endnu eksisterende 
grænsehindringer, blev overværet af to eksperter på 
området, det danske medlem af det nordiske Grænse-
hindringsforum, fhv. minister Ole Stavad, og den tidligere 
generalsekretær v/ Nordisk råd, Henrik Hagemann (beg-
ge også aktive i Foreningen NORDEN gennem årene).

Efter debatten i Folketingssalen blev de spurgt om deres 
indtryk af drøftelserne.

Henrik Hagemann : Det var dejligt positivt at overvære 
debatten, med opbakning fra alle Folketingets partier bag 
en øget indsats på området – Det, der nu bliver spæn-
dende at se, er hvorledes den konkrete opfyldelse af de 
forskellige løfter bliver. 

-Således er en fremtidig implementering af EU-reglerne - 
også selve retsakterne – meget vigtig, fordi der her gene-
relt er tale om rammebestemmelser, som landene selv 
skal udfylde. Tilbage i 2002 vedtog Nordisk Råd en rekom-
mentation (anbefaling) om en sådan implementering, 
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som således nu langt om længe er 
på vej, fortsætter Hagemann der 
selv i sin tid udarbejdede udkastet 
til en sådan fælles nordisk indsats 
på området.

Ole Stavad : Det er meget positivt 
at de nordiske lande nu er på vej 
til et fremadrettet og forpligtende 
samarbejde omkring grænsehin-
dringsproblemerne. Vi har fra 
Grænsehindringsforum opfordret 
alle de parlamentariske forsam-
linger i Norden til en sådan drøf-
telse, og det er endvidere 1. gang 
at et bestemt tema drøftes i alle 
landenes parlamenter  inden for 
få dage. Hidtil har disse spørgsmål 
været grebet meget forskelligt an i 
de enkelte nordiske lande.

-Forslaget om en sådan bred debat 
om emnet blev forinden drøftet i 
Nordisk Råds præsidium, hvor alle 
var enige om at en sådan samtidig 
debat i landenes parlamenter ville være en god idé. Der 
har været nok snak og velvilje gennem årene, derfor er 
jeg meget glad for den danske debat i Folketinget, som 
sætter en ramme for handling, der gerne skal ende med 
en nordisk samarbejdsaftale om et forpligtende samar-
bejde herom, fortsætter Ole Stavad.

Jordbunden gødet
Der ligger mange års aktiv indsats bag kravene om fjer-
nelse af grænsehindringerne mellem de nordiske lande.

Ole Stavad: Jordbunden var gødet gennem de 
sidste 7-8 år for en sådan indsats og yderligere 
gennem arbejdet i det nordiske Grænsehin-
dringsforum, der nu eksisterer på 5. år med en 
repræsentant for hvert nordisk land og i et godt 
samspil med den danske delegation og sekreta-
riat i Nordisk Råd.

- Det er vigtigt at der sidder kollegaer fra de 
andre lande som kender de lokale forhold og 
har den tætte kontakt nationale kontakt til mini-
stre og parlamentarikere.  Forløberen for Græn-
sehindrings-forum var som bekendt fhv. stats-
minister Poul Schlüter, som var ene mand om 
opgaven for hele Norden og med en begrænset 
sekretariatsbistand.

Henrik Hagemann : Ja, og der er i begge til-
fælde tale om danske repræsentanter, der tør 
sige tingene rent ud! Jeg har fulgt det nordiske 
samarbejde som generalsekretær siden 1984 

og har altid anset fjernelsen af grænsehindringer som 
en hjørnesten i det nordiske regeringssamarbejde. Så 
kom EU -samarbejdet og dermed mindre interesse for 
det nordiske med deraf følgende nationalisme og pro-
tektionisme. 

-Interessen blandt politikerne for Norden har således 
været svingende, men er nu i en positiv fremgang bl.a. 
på grund af Øresundsbroen med deraf følgende tættere 
samarbejde på en række områder i regionen, selv om der 

Fhv. minister Ole Stavad

Arbejdskraftens frie bevægelighed i Norden skal yderligere sikres mod grænsehindringer.
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Allerede inden Øresundsbroen blev planlagt blev der 
udgivet en bog, hvori alle forskelligheder i dansk og 
svensk lovgivning blev nævnt. Alle regnede med at broen 
ville betyde en bedre integration mellem befolkningen på 
Sjælland og i Skåne.

Da broen så endelig blev bygget, viste det sig at alle de 
forudsete hindringer stadig eksisterede til stor hinder for 
befolkningen, hvis man boede i et land og arbejdede i 
et andet.

Jeg finder det helt uansvarligt, at politikerne nu efter 20 år 
stadig ikke har løst disse problemer. Det må bestemt være 
viljen der mangler, for så kompliceret er lovgivningen vel 

Gør nu noget ved Øresundsproblemerne !
ikke. Nogen er måske slet ikke interesseret i et bedre sam-
arbejde tværs over Øresund, men det er befolkningen i 
alt fald. Mon det vil hjælpe noget hvis vi endnu engang 
opfordrede de ansvarlige til at gøre noget?

Nu er man ved at planlægge en fast forbindelse mellem 
Danmark og Tyskland og jeg kan da forudse at de samme 
problemer vil opstå der og hvor mange år behøver man 
for at løse disse - …25 år ?  eller måske 50 år ? Her har man 
nu muligheden for at vise at man er sit ansvar bevidst.

Fritz Neumann, 
Kjærsvej 73, 4220 Korsør

fritz@dawc.dk

er stor forskel på forståelsen blandt politikerne i Malmø 
og i Stockholm.

Forslag om ombudsmand
Både under debatten i den svenske rigsdag og i det 
danske folketing, blev drøftet et forslag fra den social-
demokratiske gruppe i Nordisk Råd om udpegningen af 
en uvildig ombudsmand til at behandle klager på græn-
sehindringsområdet.

Ole Stavad : Nu må vi se hvordan udviklingen bliver. Vi er 
foreløbig udpeget som medlemmer af Grænsehindrings-
forum til udgangen af 2013, og en evt. fortsættelse af 
ordningen drøftes så på dét tidspunkt. Jeg håber under 
alle tilfælde, at man bevarer det gode sekretariat i Nor-
disk Ministerråd omkring disse opgaver.

-Det er i en status-opgørelse over resterende grænse-
hindringer peget på ikke færre 33 af slagsen bl.a. sociale 
grænsehindringer, hvor det er mærkeligt, at man ikke blot 
har dén regel at bruge sin sunde fornuft! Så jeg ser gerne 
indført en opmandsordning eller udnævnt en ombuds-
mand, der kan følge de enkelte klagesager til dørs.

Begge understreger slutteligt, at en sådan opmand eller 
ombudsmand skal være en hurtig instans både i forhold 
til klager fra den enkelte borger og efterfølgende i forhold 
til tvister mellem de nationale myndigheder om sådanne 
grænsehindringer. Så dén borger, der er kommet i klem-
me i systemet får en hurtig afklaring, hvorefter myndig-
hederne kan søge tingene opklaret og afklaret bagefter.
 n
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Der var bred enighed blandt poli-
tikere, borgere, virksomheder og 
myndigheder om at informations-
indsatsen i Øresundsregionen skal 
forbedres, da den fri bevægelighed 
i Norden blev drøftet ved en høring 
i Christiansborg den 17. april, som 
optakt til debatten i Folketinget få 
dage efter om fjernelse af nordiske 
grænsehindringer. Høringen ”Færre 
grænsehindringer – mere vækst!” 
var arrangeret af Öresundskomiteen, 
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

. -Det er en historisk begivenhed, 
når samtlige nordiske parlamenter i 
disse dage debatterer den fri bevæ-
gelighed i Norden. Vi danskere har 
været nogle af de værste til at skabe 
grænsehindringer, så derfor er vi 
stolte over at kunne fremsætte et 
forslag til vedtagelse i Folketinget, 
der skal sikre at lovgivningen frem-
over får et serviceeftersyn, der skal 
bremse nye grænsehindringer i Nor-
den,  konstaterede Bertel Haarder, 
formand for den danske delegation 
i Nordisk Råd.

Den økonomiske betydning af græn-
sebarriererne blev tydeligt illustre-
ret af Finn Lauritzen, direktør for 
Öresundskomiteen, der fremlagde 
helt nye tal, som viser, at dansk og 
svensk økonomi går glip af mindst 1 
mia. kr. årligt ved ikke at løse blot tre 
konkrete grænsehindringer.

-Hvis vi skal realisere vores vision 
om, at Øresundsregionen skal være 
ét integreret marked, er det helt 
afgørende med en styrket informa-
tionsindsats, sagde Lauritzen. Han 
beklagede, at især de danske myn-
digheder havde nedprioriteret mid-
lerne til netop information.

Ønsket om en samlet Øresundsmyn-
dighed blev udtrykt meget præcist 

af Nanna Helweg-Larsen, der bor i 
Danmark og arbejder i Helsingborg 
Symfoniorkester.

-Jeg ville ønske at man kunne hen-
vende sig ét sted, hvor nogen vidste 
noget om det hele, så man ikke skal 
ringe til fire forskellige instanser og 
få fire modstridende svar, sagde den 
unge musiker, der konfronterede de 
tilstedeværende repræsentanter fra 
myndighederne med tolkningen af 
de komplicerede regler.

Konkrete forslag
Fra erhvervslivets side kom Stig Jør-
gensen, direktør for Medicon Valley 
Alliance, med en række konkrete 
forslag til hvordan integrationen og 
synergien i Øresundsregionen kan 
styrkes i forhold til især forsknings-
miljøerne.

-Vi kan blive meget bedre til at sam-
arbejde om klinisk forskning, hvis vi 
udnytter adgangen til hele regionens 
befolkning på 3,7 mio. mennesker. 
Det er også nødvendigt med fælles 
forskningsfond, så forskningsprojek-
terne også kan foregå på tværs af 
Sundet, pointerede Stig Jørgensen. 
Han foreslog også, at alle patienter 
skulle kunne behandles på sygehuse 
i både Danmark og Sverige og at fæl-
les indkøb af medicin og udstyr i hele 
regionen ville betyde enorme bespa-
relser.

Claus Ellemann-Jensen, kommerciel 
direktør i Copenhagen Malmø Port, 
understregede at Øresundsregionen 
fungerer rigtig godt i forhold til man-
ge andre steder i Europa.

-Vi er den eneste havn i verden, der 
fungerer i to lande og det er Øresunds-
regionen, som har skabt muligheden 
for det, sagde Ellemann-Jensen, der 
dog også bakkede op om behovet 

for en øget informationsindsats og 
et bedre integreret arbejdsmarked i 
regionen.

Forslaget om en nordisk ombuds-
mand fra flere politikere i Nordisk 
Råd blev også diskuteret på hørin-
gen, hvor nogle af deltagerne gav 
udtryk for at en sådan funktion 
allerede bliver varetaget af Nordisk 
Grænsehindringsforum.

Øresundskomiteen har op til kon-
ferencen og debatten i Folketinget 
redigeret en liste med ikke færre end 
33 eksempler på grænsehindringer 
mellem de nordiske lande. n

Behov for samlet og styrket 
Øresundsinformation

Bertel Haarder: Vi danskere har været 
nogle af de værste
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Sproget også kan være en grænse-
hindring i en tid hvor mange danske-
re søger job i vore nabolande.

Læger, der taler dansk, har således 
skabt uro og usikkerhed blandt syge-
plejersker i Ôstra Göinge Kommune 
i Skåne.

Sygeplejerskerne forstår ikke hvad 
de danske læger siger, og de er bange 

Sproglige grænsehindringer
for at opfatte lægernes vejledning og 
ordrer forkert og derfor begå fejl, der 
kan skade patienter, skriver avisen 
Norra Skåne på sin hjemmeside på 
internettet.

I et brev til ledelsen af Region Skåne 
skriver sygeplejerskerne, at de er 
helt enige om kritikken, og under-
streger, at de har et problem. Monica 
Rask-Karlsson, der har skrevet hen-

vendelsen siger, at det er vigtigt, at 
lægerne kan forstå, tale, læse og 
skrive svensk.

- Det er vigtigt at sygeplejerskerne får 
korrekt information og at kommuni-
kationen mellem læger og sygeple-
jerskerne fungerer uden risiko for 
misforståelser, siger hun. n

Tack vare en revidering av den reg-
lerande EU-förordningen, är det nu 
möjligt för personer bosatta i ett EU/
EES-land att arbeta upp till 25 % extra 
i bosättningslandet, utan att behöva 
byta socialförsäkringsland, - från 
huvudarbetslandet, till bosättnings-
landet, vilket annars är grundregeln.
Nordiska ministerrådets arbets-
grupp för att riva gränshinder och 
öka mobiliteten i Norden – Gräns-
hinderforum har under flera års tid 
enträget arbetat för att lösa frågan 
om arbetsgivaravgifter vid arbete 
i två länder samtidigt. Regelverket 
som i princip har omöjliggjort för 

Enklare att jobba i flera länder
personer som bor i Sverige och job-
bar i ett nordiskt grannland, att också 
kunna jobba extra på deltid i Sverige, 
för en annan arbetsgivare.

Tidligere innebar detta att exempel-
vis danska arbetsgivare som hade 
anställda bosatta i Sverige, och som 
också arbetade deltid där, var tvun-
gna att betala svenska sociala avgif-
ter till Sverige. Detta gjorde dessa 
arbetstagare drygt 22 % dyrare än 
andra arbetstagare. I praktiken har 
det inneburit att personer bosatt i 
Sverige, mot hot om uppsägning, 
tvingats skriva under avtal där de 

förbundit sig att inte arbeta extra i 
Sverige.

Ändringen i förordningen innebär att 
problemet nu är löst. Mellan Sverige 
och Danmark innebär det att uppe-
mot 15 % av de sverigeboende som 
pendlar över till Danmark, nu också 
kan arbeta extra i Sverige. Till gavn 
för både dem själva och för samhäl-
let. Ändringen i förordningen gäller 
också för Norge och Island så snart 
dessa har ratificerat det nya EES-av-
talet och därmed också omfattas av 
samma förordning. Detta förväntas 
ske inom kort. n

(Norden.org)

Alle kender den nordiske pasunion, 
de fleste kender Nordisk Råds Lit-
teraturpris og flere og flere kender 
Svanemærket. Men hvad med alt 
det andet? Alt det, der er en del af 
nordboernes dagligdag, gør deres 
arbejdsliv lettere eller glæder dem 
i ferierne. Alt det, der bare er der, 
men som de færreste tænker over er 
resultater af et 60 år gammelt sam-
arbejde mellem fem lande.

Syv gode nordiske fortællinger
Nordisk Ministerråd fortæller nu i 
udgivelsen "7 nordiske fortællin-
ger", om områder, som hver på deres 
måde gør det nordiske samarbejde 
konkret. 

Konkret for læseren, for den nysger-
rige og for alle dem, der allerede er 
en del af det nordiske fællesskab og 
arbejder for at gøre det endnu mere 
nærværende.

De syv gode emneområder er Nor-
disk Råds Litteraturpris, samarbejdet 
om bekæmpelse af smitsomme syg-
domme, energi -samarbejdet, emnet 
Ny Nordisk Mad, forskningsudvikling 
i demokratiets tegn, samarbejdet om 
at bekæmpe ”skatteparadiser” samt 
når klima- og udviklingsbistand hånd 
i hånd. n

Publikationen på 34 sider kan gratis 
hentes hjem på rådets hjemmeside: 
www.norden.org
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Unik rejse til det vidunderlige Grønland
På specialtogt med Grønlands kystskib

- så meget Grønland får du ikke billigere!

OBS! Med på rejsen er NORDEN Nu- 
redaktør Preben Sørensen 

Sikkerhed og komfort. Store oplevelser. Stilhed og frisk luft. Ægte og ærlige indtryk af Grønlands unikke natur og 
kultur!

Havet er Grønlands landevej, der forbinder kystbyerne på vestkysten. At opleve Grønland fra søsiden er noget helt 
særligt og grønlænderne har altid selv nydt godt af havet – ikke kun af ren nødvendighed og overlevelse, men også 
fordi naturen er så fantastisk. 

På denne tur har vi skiftet den hurtige flytransport ud med en afslappende skibsrejse og får på den vis kombineret en 
skøn sejltur med et par oplevelsesrige landgange i og ved nogle af Grønlands smukkeste byer og naturattraktioner. 
Vi sejler med Arctic Umiaq Lines kystskib Sarfaq Ittuk, som igennem årtier har bragt grønlænderne fra by til by.

Togtet går fra isbjergenes by Ilulissat ned langs kysten via det frodige 
Qeqertarsuaq, den hyggelige by Sisimiut og to fantastiske naturattrak-
tioner: Den kælvende gletscher Eqi og den smukke Evighedsfjord og 
med Grønlands hovedstad Nuuk som en herlig afslutning på rejsen. 

En unik 8 dages sejltur, som tager dig med på fantastiske natur- og 
kulturoplevelser og alt det bedste Grønland er så kendt for: De enestå-
ende landskaber med bjerge af både is og sten krydret med Grønlands 
utrolige kontraster med moderne bystemning og stille bygdeliv. 

På hele turen vil vores erfarne rejseledere sørge for, at sikkerhed og 
information er helt i top! Forestil dig at nyde udsigten til isfjelde i alle 
mulige nuancer og måske endda spotte hvaler forrest på det hyggelige 
kystskib…

Vi rejser den 31. august, hvor solen er på himlen fra kl. 05 om morge-
nen til kl. 20 om aftenen, gennemsnits-temperaturen ligger omkring +3 
grader, det kommende efterår så småt er på vej og landskabet ændrer 
farve til gyldne nuancer. 

Et fantastisk tidspunkt!
Kontakt Grønlands Rejsebureau for tilmelding og detaljeret program på www.greenland-travel.dk/9043 eller på tlf. 33 13 10 11

FAKTA
Afrejse den 31. august  2012, 9 dage
 
PRIS PR. PERSON 
Dobbeltværelse/kahyt kr. 28.995. Dobbeltværelse/kupé 
kr. 23.995. Enkeltværelse/kahyt kr. 43.490. Enkeltværel-
se/kupé kr. 35.990.

PRISEN INKLUDERER 
Fly København – llulissat. Fly Nuuk - Keflavik - København 

3 nætter på hotel med morgenmad. 5 nætter på kystskib 

Helpension på kystskib (ej drikkevarer). Byrundture. Vandre-
ture. Entré til museer. Foredrag. Transfers. Rejseledere. Alle 
skatter og afgifter. Kahyt: Eget bad/toilet. Kupé: Delt bad/
toilet på gangen. 

Sprog, som tales af få, er ikke alene 
truet af udryddelse. De er også van-
skelige at anvende i vores mere og 
mere netbaserede kommunikation. 
Nordisk Råd ønsker derfor at støtte 
udvikling af sprogteknologi og inter-
netressourcer for de grønlandske og 

samiske sprog for at sikre deres over-
levelse i den fagre nye IT verden. 

- Især for børn og unge vil det være 
afgørende at sprog som grønlandsk 
og samisk udvikles, så de kan bruges 
i sms og chatsprog og på internettet 

til at søge viden, siger formanden 
for Nordisk Råds Kultur- og Uddan-
nelsesudvalg, Arni Thor Sigurdssson.  
Indsatsen skal bl.a. gøres i fora som 
Sametinget og Arktisk Råd. n

Ny teknologi skal styrke grønlandsk
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Kulturministrene fra de fem nordiske lande vil styrke kul-
turen for børn og unge i Norden. Der er derfor bred poli-
tisk opbakning fra de fem ministre til at oprette en helt ny 
nordisk pris for børne- og ungdomslitteratur:

Ønsker nordisk pris 
for børne- og ungdomslitteratur

- Vi har i Norden en flot og lang tradition for børne- og 
ungdomslitteratur på et meget højt niveau. Det er derfor 
meget positivt, at mine nordiske kolleger og jeg nu er ble-
vet enige om at tage initiativ til at oprette en nordisk pris 
for netop den del af litteraturen, som står så stærkt, siger 
den norske kulturminister Anniken Huitfeldt.

- En nordisk børnebogspris vil sammen med en række 
andre aktiviteter give et markant og synligt løft af børn 
og unges kultur. Vi har set, at de øvrige nordiske kultur-
priser er med til at skabe både nordisk og international 
opmærksomhed om kulturen, og det skal vi udnytte også 
på børne- og ungdomsområdet, forklarer den norske kul-
turminister. Kulturministrene ser frem til dialogen med 
Nordisk Råd.

Ved kulturministrenes møde i Oslo i april gav de også 
deres opbakning til den såkaldte fribyordning, hvor for-
fulgte forfattere får husly i udvalgte byer i Norden:

- Fribyordningen er et fantastisk kommunalt initiativ. Vi 
giver vores fulde opbakning til de byer, som er med i 
dette vigtige projekt for ytringsfriheden. Det vidner om 
et stærkt engagement for retssikkerhed, solidaritet og et 
levende demokrati, siger Anniken Huitfeldt.

På kulturministrenes dagsorden stod også digitaliserin-
gen af kulturarven i de nordiske lande. Her understregede 
ministre betydningen af at materiale fra landenes arkiver, 
museer og biblioteker bliver gjort tilgængeligt for så stort 
et offentligt publikum som muligt. n

den norske kulturminister Anniken Huitfeldt

Tem
a: Litteratur i N

orden
”Den nordiske model” kommer fra Thyholm!

De eventyrlystne - fra venstre Eskild - og Birthe Højgaard, 
Merete - og Anton Lyhne.(Foto: Ellen Aarlit Gade).
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-Jeg kan da godt svare på overskriften i bla-
dets april - nummer: Hvem har patent på den 
nordiske model? Det har vi. Anton Lyhne som 
komponist og jeg som forfatter har i hvert fald 
rettighederne til sangen af samme navn, som 
hermed præsenteres for bladets læsere, for-
tæller Eskild Højgaard fra Thyholm - nu en del 
af Struer kommune.

Sammen med hustruen, Birthe (bestyrelses-
medlem i Foreningen NORDEN´s Struer-afde-
ling) og ægteparret Merete og Anton Lyhne 
danner de tilsammen gruppen ”De Eventyr-
lystne”, der underholder med sang og musik 
samt fortæller om kendte nordiske forfattere 
som H.C.Andersen, Holger Drachmann, Selma 
Lagerlöf, Carl Larsson og Anders Zorn, ved 
arrangementer bl.a. i mange NORDEN -afde-
linger. n

Jeg vil rejse på Jorden,
men vil bo her i Norden,

for jeg elsker en nordisk model.
Jeg har satset på kendskab
og fordybet mit venskab.

Hendes kærtegn har været mit held.

Hun har velfærd som våben
og er aktiv og åben.

Vi har samliv, men ingen kontrakt.
Min papirløse ænser

det at nedbryde grænser
og at skabe en livlig kontakt.

Hendes øjne er frie,
hendes ord gør os lige.

Der er dybde i hendes kultur.
Hun har alt fra det bløde

til det barske og øde.
Der er livsmod i hendes natur.

Hun bli’r ung, mens hun ældes.
Vi har drømmene fælles

og vil mødes og græde og le.
Vi vil nordlyset tænde
og vil huske at brænde

for vort Norden som liv og idé.
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Digteren Gustaf Munch - Petersen (1912-1938) er en nor-
disk digter i særklasse. Han skrev nemlig sine digte på to 
nordiske sprog: Dansk og svensk. Dansk var hans moders-
mål, hans moders mål var svensk. Mange vil huske den 
svenske ordbog: Valfrid Palmgren Munch-Petersens.
 
Så vidt vides, er der blot tre andre der har gjort Gustaf 
Munch-Petersen kunsten efter:  Maria Wine, Vilhelm 
Bjerke Pedersen og den der skriver dette. 
 
 I efteråret 2011 udsendtes  hans svenske digtsamling 
"Solen finns" af Centrum for Danmarksstudier i Lund med 
et særdeles kyndigt efterskrift ved Martine Cardel Gert-
sen og Anders Palm.  De indgår også i de udgaver af hans 
samlede digte fra danske forlag.

Klassikerdagen
I 100-året for hans fødsel er han blevet valgt til årets 
danske klassiker. Klassikerdagen er tirsdag den 25. sep-
tember, og efter traditionen åbnes klassikerdagen med 
en festlig sammenkomst på Københavns Hovedbibliotek 
kl. 17.00. 
  
Her kommer litteraturforskeren Martine Cardel Gertsen 
og fortæller om Gustaf Munch-Petersens forfatterskab; 
det har hun skrevet en stor og grundig afhandling om. 
Desuden inviteres nutidige lyrikere til at læse op af deres 
egne digte, men nok så væsentligt: af Gustaf Munch-
Petersens. Som en af de tidligste modernistiske poeter 
i dansk digtekunst har han øvet betydelig indflydelse på 
mange unge og yngre lyrikere, noget der er indgået i over-
vejelserne om at gøre ham til årets danske klassiker. 
  
Årets svenske klassiker bliver han derimod næppe. 
Modernismen kom til ham fra de digtsamlinger hans 
mor købte hjem, som fra de svenske forfattere der kom i 
forældrehjemmet. 
  
Den danske klassikerdag indstiftedes i 1999. De litterære 
selskaber – der  netop er dannet omkring klassiske for-
fatterskaber – tog kontakt med Danmarks Biblioteksfor-
ening, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab om at arrangere en festdag for den klas-
siske danske litteratur. Komiteen står selv for et åbnings-

Årets litterære klassiker: 
Gustaf Munch - Petersen
Af forfatter Søren Sørensen, formand i Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark

arrangement og en hjemmeside; resten er op til biblio-
teker, gymnasier og foreninger at stå for: Bogudstillinger, 
oplæsninger, foredrag. Læs mere under www.klassiker-
dagen.dk og www.litteraturselskaber.dk
 
Danske klassikere: 2000: Emil Aarestrup, 2001: Kjeld Abell, 
2002: Thomasine Gyllembourg, 2003: Leonora Christina, 
2004: Ludvig Holberg, 2005: H.C. Andersen, 2006: 40’er-
nes lyrikere, 2007: Herman Bang og Henrik Pontoppidan, 
2008: Den danske Sang, 2009: Martin A. Hansen, 2010: 
Karen Blixen, 2011: Klaus Rifbjerg.  Kommende år: Søren 
Kierkegaard, Gustav Wied, Sophus Claussen. n
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Med værker af Johannes Larsen, Kamilla Talbot 
og Michael Herstan

Af  Vibeke Nørgaard Nielsen

For tredje gang arrangerer Nordisk Informationskontor i 
Sønderjylland Litteraturfest.nu i det dansk-tyske grænse-
land. Litteraturfestivalen finder sted 17. - 22. september 
2012. Den norske forfatter Herbjørg Wassmo bliver dette 
års store navn.

Som tidligere år krydres litteraturen med en kunstudstil-
ling på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. I år vises vær-
ker med nordiske motiver af den danske maler Johannes 
Larsen (1867-1961) og dennes oldebarn Kamilla Talbot 
samt hendes mand Michael Herstand.

Johannes Larsen er kendt for sine fugle og landskabsma-
lerier, og Johannes Larsen Museet i Kerteminde har hvert 
år mange besøgende. Der har været mange kunstnere i 
Larsen slægten, og i dag har vi Johannes Larsens olde-
barn Kamilla Talbot. Hun tilbragte meget af sin barndom 
i hans hjem i Kerteminde, hvor hun blev inspireret af hans 
virke. Hendes motiver er de nordiske landskaber, hvor 
hun følsomt indfanger og gengiver stedets særlige lys og 
stemning. Michael Herstand er grafiker med stærk inte-
resse for landskabet. 

Johannes Larsen rejste rundt til sagastederne i Island i 
1927 og 1930 for at tegne til trebindsværket De Islandske 
Sagaer.  I sommeren 2006 rejste hans oldebarn Kamilla 
Talbot sammen med sin mand i hans fodspor rundt i 
Island. Den sidste måned opholdt de sig på Skriduklau-
stur, forfatteren Gunnar Gunnarssons hjem i Østisland, 
for at male. Kamilla og Michael, der er bosat i New York, 
har desuden rejst og malet i både Danmark og Sverige.  På 
udstillingen i Flensborg vises deres oliemalerier, akvarel-

Nordisk kunstudstilling 
i Flensborg

Johannes Larsen: Fra Småland

Kamilla Talbot: Søen ved Höljerydgård. Sverige

ler og grafik fra Danmark, Island og Sverige. 

Johannes Larsen opholdt sig selv meget i Sverige i lange 
perioder på gårdene Båxhult og Höljeryd i Småland. Det 
er sjældent viste malerier fra hans ophold i Småland, der 
nu bliver vist på udstillingen i Flensborg.

Michael Herstand: Across Eyjafjördur, Nordisland

Udstillingen åbner før Litteraturfest.nu går i gang, nemlig 
lørdag d. 1. september kl.15:00. Kamilla Talbot og Michael 
Herstand, vil begge være til stede. Udstillingen kan ses 
frem til d. 13. oktober 2012 i bibliotekets åbningstid. n
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Når madfestivalen Copenhagen Cooking går i luften for 
ottende gang fra d. 24. august til 2.september bliver det 
med en særlig fejring af den nordiske kulinariske arv og det 
nye nordiske køkken, som i disse år gør København til en af 
verdens mest eftertragtede gastronomiske destinationer.

Det sker bl.a. ved arrangementet ’Nordic Taste’, hvor en 
række toprestauranter fra primært Øresund byder på 
smagsprøver. I år foregår arrangementet i smukke omgi-
velser på Carlsberg, hvor der også vil være mulighed for 
at møde flere af de fødevareproducenter, som er repræ-
senteret via ’Nordic Taste’. Sidste år var der bl.a. sølvål og 
krondyr på menuen.

Havsalt og tang er bare et par af de nordiske smagsnu-
ancer, du kan stifte bekendtskab med under festivalen. 
Ingredienserne er bl.a. repræsenteret i Copenhagen 
Cookings helt egen festival-øl ’Salty Ocean Weed’, som 
er lavet af den internationalt kendte brygger, Mikkeller. 

Copenhagen Cooking arrangementerne vil være inddelt 
i forskellige kategorier -  bl.a. ’kulinariske eventyr’, ’Fine 
dining’, ’Sundhed og Klima’ og ’Alt godt fra havet’. Kate-
gorien ’Sundhed og klima’ byder bl.a. på rundvisninger i 
Københavns urbane haver, og under ’Fine dining’ finder 
man som nævnt bl.a. det populære ’Taste of Copenha-
gen’. n

Dette års Copenhagen Cooking pressefoto er taget af foto-
graf Stine Heilmann og forestiller en ’havmand’ på vej op af 
Øresund, der trækker på det nordiske køkkens principper 
om sundhed og tilgængelige sæsonbestemte råvarer!

Madfestival 
med nordisk 
køkken


