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PÅ SOMMERLEJR I NORDEN

Gennem generationer og uanset vejr 
og vind er der en god nordisk tradition 
blandt ungdommen for at drage på 
sommerlejr for at nyde samværet med 
andre unge i den frie natur.

Det gælder de mange tusinde unge fra 
hele Norden, som deltager i musikfesti-
valer bl.a. flere steder i Danmark, og i år 

gjaldt det endvidere den store interna-
tionale spejderlejr, som fandt sted ved 
Holstebro. 

Den lokale Foreningen NORDEN - afde-
ling var under spejderlejren aktivt med 
og præsenterede et nordisk underhold-
ningsprogram, som beskrives yderligere 
i tekst og fotos inde i bladet side 13.

Nordisk Sommerlejr 2012 med delta-
gelse fra NORDEN - lokalafdelinger i fle-
re nordiske lande, fandt i år sted i Olafs 
fjördar i den nordøstlige del af  Island, 
og her ses de 37 deltagere. Fra Dan-
mark deltog 12  unge i alderen 10-16 
år samt en rejseleder. Læs mere om 
sommerlejren side 21.
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NYT FRA REDAKTIONEN
Netop vendt hjem fra en 
spændende reportagerejse 
til Grønland gør man natur-
ligvis sine overvejelser om 
fremtiden for rigsfælles-
skabet mellem Grønland, 
Færøerne og Danmark. Vil vi 
stadig være ” 3 i 1” eller nær-
mer vi os en situation med 
tre selvstændige stater ?

I artikler i dette - og kommende nr. af NORDEN 
Nu vil jeg forsøge at tage pulsen på denne udvik-
ling, men det korte svar må være, at der er ingen 
tvivl om at både udviklingen og selvstyreområ-
derne selv vil arbejde sig i retning af større selv-
stændighed - et rigsfællesskab på en ny måde.

Det kan forhåbentlig ske gennem en positiv 
udvikling - og ikke afvikling af fællesskabet - hvor 
der samtidig må tages højde for den stigende 
globale interesse for Grønlands naturrigdom-
me. Med de problemer af bl.a. sikkerheds - og 
udenrigspolitisk karakter, som denne udvikling 
kan skabe og som tværtimod vil kræve en inten-
sivering af forbindelserne mellem Grønland og 
Danmark. 

Der var der da også enighed om mellem rigsfæl-
lesskabets tre politiske ledere under rigsmødet i 
Sydgrønland i slutningen af august.

Det kunne i hvert fald konstateres ved selvsyn, 
at Grønland er inde i en rivende udvikling både 
erhvervsmæssigt, boligmæssigt og kulturelt. Det 
lover godt for fremtiden for Grønlands indbyg-
gere og dermed også for rigsfællesskabet.

Der savnes dog en Foreningen NORDEN- organi-
sation i Grønland til fremme af det nordiske sam-
arbejde - også med de øvrige NORDEN - afdelin-
ger og landsforeninger i de nordiske lande. Her 
kunne både FNF og NORDEN - afdelinger med 
kontakt med venskabsbyer i Grønland være 
gode fødselshjælpere !

Med efterårshilsen
Preben Sørensen
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Lederartikel

Af  Arne Nielsen – landsformand

Foreningen NORDEN skal generobre 
venskabsbysamarbejdet

Indhold

 Foreningen NORDEN skabte for 73 år siden venskabs-
bysamarbejdet. Især efter anden verdenskrig kom 
der for alvor gang i venskabsbysamarbejdet på det 

folkelige plan, og senere kom kommunerne også med i 
samarbejdet på invitation af foreningen.

Venskabsbysamarbejdet er  
foreningens – ikke kommunernes.
Det glemmer vi nok i disse år, når en del kommuner efter 
den seneste kommunalreform har nedlagt deres ven-
skabsbysamarbejde. Det er selvfølgelig trist, at de ikke 
længere vil være med. Men en katastrofe er det ikke. Hvis 
vi ønsker samarbejdet fortsat, så er det os, der bestem-
mer. 

Vi kan selvfølgelig ikke tvinge kommunerne med, men de 
kan ikke hindre os i at fortsætte det folkelige venskabsby-
samarbejde, der så mange steder er en fast og vigtig del 
af det lokale arbejde. Og vi er ikke tvunget til at tage nye 
venskabsbyer, heller ikke, hvis kommunerne i et andet 
nordisk land bliver sammenlagt. Det 
er et venskabsbysamarbejde 
– ikke et venskabskom-
munesamarbejde. 

Nu er der ikke to nordiske venskabsbykæder, der fungere 
ens. Et virvar af forskellige initiativer ser dagens lys og 
formerne, indholdet og intensiteten er helt forskellig. Det 
er det, der gør det til et spændende samarbejde. Og det 
skal fortsættes. Kendskab giver venskab – og gode aktivi-
tetsmuligheder, rejser og venner for livet.

Vi kan selvfølgelig finde på nye former – være mere inno-
vative. Men passer det mere traditionelle til tempera-
mentet, så skal vi ikke være flove over det. Det vigtigste er, 
at der sker noget i venskabsbysamarbejdet, at der bliver 
knyttet endnu flere bånd, at vi får flere lokale kræfter 
inddraget: Folkedansere, sportsudøvere, kor, orkestre, 
frimærkesamlere, ornitologer og også gerne skoler, ung-
domsskoler, menigheder. Det er mangfoldigheden, der 
giver et vitalt samarbejde mellem de nordiske venskabs-
byer – og en bred deltagelse giver god grobund for nye 
medlemmer til foreningen. 

Selvfølgelig vil vi gerne beholde kommunerne i samar-
bejdet, men der, hvor kommunerne er vrangvillige, fort-

sætter vi festen. Vi har endnu ikke hørt om en fest, 
der er sluttet eller blevet dårligere, fordi den 

vrangvillige gik hjem. Tværtimod! Så giv det 
en chance. n
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Som tidligere bebudet har dele af landsforeningens kon-
torer i Malmøgade i København fået nye beboere fra 
1.august i år. De pågældende lokaler blev i sommerens 
løb gjort klar til de nye lejere fra Foreningen Nordens For-
bund, FNF, som flyttede over Øresund fra organisationens 
hidtidige domicil i Malmø.

Allerede nu kan det konstateres at det tætte samarbejde 
mellem landsforeningen og FNF naturligt nok er blevet 
styrket, når man til daglig sidder dør om dør.

Hvad er FNF ?
Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan 
for de nationale Norden-foreninger: NORDEN, Dansk 
forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden, Cen-
tralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna 
Félagið í Føroyum, Foreningen Norden på Grønland, Nor-
ræna félagið á Íslandi, Norden, norsk forening for nordisk 
samarbejd, Norden, svensk förening för nordiskt samar-
bete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne 
Nordens Ungdom (FNU).

Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing 
(Foreningen Norden i Estland) og Biedriba Norden Lat-
vija (Foreningen Norden i Latvia) og Norden foreningen 
i Petrozavodsk.

Nye beboere i Malmøgade
Formål
Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale 
foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke 
det folkelige nordiske samarbejde på alle niveauer. For-
bundets principprogram bygger på de prioriteringer 
som NORDEN - foreningerne har gjort for sit nationale 
arbejde.

Forbundets højeste besluttende organ er Præsidiet, som 
er sammensat af formændene for de nationale Norden 
foreninger, med Arne Nielsen som formand i 2012.

Medarbejdere
FNF´s medarbejderstab består af Kristín Ólafsdóttir, 
generalsekretær, Larisa Fediv, økonomiassistent,Thomas 
Henriksen, Norden i skolen, Carl-Mikael Teglund, Nordisk 
Biblioteksuge, medens  følgende arbejder med Nord-
jobb-projektet: Fredrik Jakobsen, programchef, Jacob 
Mellåker, informatør, og José Pérez Johansson, virksom-
hedsudvikler.

Her ses Kristín Ólafsdóttir, FNF´s generalsekretær i telefon-
møde med Fredrik Jakobsen, projektleder for Nordjobb-
projektet.
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-Globalisering, konkurrence og individualisering presser 
folkeoplysningen i disse år. Det hele drejer sig om vækst 
og beskæftigelse, mens alt hvad man skal bruge til at være 
en aktiv og myndig borger i sin fritid bliver presset - og der-
med også folkeoplysningen, siger DFS, Dansk Folkeoplys-
nings Samråds sekretariatsleder, Trine Bendix Knudsen, i 
en samtale på hendes kontor på Frederiksberg.

-Det er svært at bevise, at et højskoleophold også har 
positiv betydning for nationalproduktet, det er svært at 
måle nytten af fordybelsen og fællesskabet. Men det er 
helt nødvendigt at styrke den demokratiske bevidsthed, 
og her var Folkemødet på Bornholm i juni et opløftende 
eksempel med 20.000 deltagere dels aktører dels tilhø-
rere fra øen og andre dele af landet.

-Vi var indbudt af regionskommunen som en af partnerne 
bag arrangementet og præsenterede bl.a. et  ”Speakers 
Corner” sammen med Bornholms Tidende, ligesom en 
række medlemsorganisationer bl.a. Foreningen NORDEN 
var repræsenteret på en fælles stand. Det er netop ikke 
blot en byfest, men et arrangement for dem, der er inte-
resserede i samfundet og herunder i politik.

-Få dage efter Folkemødet havde 10 repræsentanter for 
for det frivillige arbejde i folkeoplysningen lejlighed til at 
deltage i dronningens havefest på Fredensborg Slot, som 
en flot anerkendelse af det frivillige oplysningsarbejde 
rundt om i landet, fortæller hun videre.

Ny bevægelse i folkeoplysningen
Samrådet rundede i fjor 70-året for starten under 2. ver-
denskrig og markerede jubilæet med bl.a. en strategi-
debat under det årlige repræsentantskabsmøde og med 
udgivelsen af et debathæfte om folkeoplysningens udfor-
dringer og muligheder med titlen ”Drastiske ændringer 
er nødvendige”.

-Hundrede tusinder af mennesker deltager hvert år i de 
aktiviteter som vores medlemsorganisationer tilbyder og 
organiserer. Som sådan er både aftenskoler, højskoler, 
andre skoleformer og foreninger stadig en succes, men 
samtidig føler mange folkeoplysere sig presset af tiderne, 
af brugerne, af politikerne- og af økonomien.

Må styrke den 
demokratiske bevidsthed
-med Folkemødet på Bornholm som et opløftende eksempel

-Derfor må vi tage bolden op og tage stilling til, hvor vi 
vil placere os for fortsat at spille en rolle og have en eksi-
stensberettigelse. Der er jo stadig nicher for den enkelte 
både i arbejdslivet og i fritiden, ligesom mange lever 
anderledes og  har oplysningsbehov på en anden måde.

-Derfor må vi også se indad og drøfte tanker om ny bevæ-
gelse i folkeoplysningen, og det sker bl.a. i en tænketank 
med tidligere minister Marianne Jelved som formand. I 
denne kreds af 10 personer drøftes således, hvordan man 
gendanner holdningsmennesket, sammenhængskraften 
i samfundet, bæredygtighed og international solidaritet 

Trine Bendix Knudsen, cand. scient. adm. Har ledet sekreta-
riatet siden 2010. Har tidligere haft sit virke i bl.a. Viden-
skabsministeriet, Undervisningsministeriet og Udviklingscen-
tret for Folkeoplysning - og Voksenundervisning.
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- emner der også blev drøftet på et sommerkursus på 
Grundtvigs Højskole, fortæller Trine Bendix Knudsen.

I debatten indgår også en nyt manifest for folkeoplysnin-
gen i fremtiden, udarbejdet i fællesskab af Grænsefor-
eningen og Grundtvigsk Forum.

Det nordiske samarbejde
-Det internationale samarbejde handler i høj grad om 
kontakten - og samarbejdet med lignende folkeoplys-
nings-samråd i de øvrige nordiske lande. Det er ikke et 
fælles nordisk sekretariat, men organisationerne mødes 
to gange årligt for uformel udveksling af erfaringer. Ved 
det ene af disse møder  deltager også repræsentanter for 
folkeoplysende organisationer i de baltiske lande, især 
fra Estland.

-Der er forskellig struktur for samrådene i de andre nor-
diske lande og også forskel på finansiering af det folke-
oplysende arbejde, hvor f.eks. aftenskolevirksomheden 
i Sverige er en statsopgave,medens det herhjemme er 
kommunerne, der klarer dette. 

-Men vi arbejder ud fra samme værdigrundlag og oplever 
således den lidt pressede dagsorden for virksomheden 
også i de andre nordiske lande. Den løbende erfarings-
udveksling om nye tiltag og om den nationale lovgivning 
på vores område er fortsat en vigtig del af vores nordiske 
samarbejde, understreger sekretariatslederen.

Det lokale samarbejde
-Samarbejdet på lokalt plan mellem de forskellige folke-
oplysende foreninger og skoler dag sker i stigende grad 
gennem lokale Folkeoplysnings Samråd, som i dag findes 
i 52 kommuner rundt om i landet. Vi vil gerne under-
støtte dette arbejde fra centralt hold- ikke mindst efter 
at kommunerne atter har fået pligt til et etablere lokale 
Folkeoplysningsudvalg.

-Det skete i forbindelse med en revision af Folkeoplys-
ningsloven i fjor, hvor DFS naturligvis var en aktiv med-
spiller for at få forbedret loven bedst muligt. Det skete 
desværre ikke med hensyn til økonomien - mange kurser 
har så høj en egenbetaling at det fortsat er svært for dem, 
der måske trænger mest - de mindrebemidlede – at få 
råd til at deltage.

-Men vi fik altså atter gjort udvalgene lovpligtige, og der 
er nu også skabt mulighed for partnerskaber mellem 
organisationer og kommuner om lokale kampagne-akti-
viteter af forskellig art f.eks. på energi-området, fortæller 
Trine Bendix Knudsen, som trods alt ser optimistisk på 
fremtiden for folkeoplysningen både på lokalt, nationalt 
og nordisk hold, hvis organisationerne formår at forny sig 
i takt med samfundsudviklingen. n

Værter og ordstyrere ved Speakers Corner under Folke-
mødet var journalisterne Vibeke Rask Grøn og Mette Vibe 
Utzon. Både politikere og folkeoplysere var blandt talerne 
(Foto:Flemming Gjedde, DFS).

Fakta om Dansk Folkeoplysnings Samråd  

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorga-
nisation for 34 folkeoplysende organisationer 
med hvert sit formål og speciale. I bestyrelsen 
sidder bl.a. repræsentanter for de 5 landsdæk-
kende oplysningsforbund. 

Udover de egentlige medlemsorganisationer har 
DFS også en række partnerskabs-medlemmer. 
Gruppen omfatter foreninger og organisationer 
indenfor folkeoplysningen, som ikke opfylder alle 
krav til egentligt medlemskab eller organisa-
tioner, som DFS ønsker at samarbejde særligt 
tæt med.

DFS arbejder for at synliggøre de folkeoplysende 
skoler og foreningers indsats, taler folkeoplys-
ningens sag, repræsenterer folkeoplysningens 
interesser over for andre organisationer, over 
for politikere og over for embedsmænd bl.a. 
som medlemmer af en række offentlige nævn og 
udvalg som f.eks. Fonden, Teknologirådet, Pres-
senævnet og UNESCO`s Nationalkommission. 

Organisationen formidler erfaringer fra folke-
oplysningens mangfoldige tilbud, faciliterer 
netværk mellem folkeoplysende landsorganisa-
tioner, skoler og foreninger og etablerer sam-
arbejde med andre dele af forenings- og under-
visningsverdenen.

DFS skubber til udvikling og nytænkning ved at 
analysere og udvikle ideer og metoder til for-
nyelse af folkeoplysningen, tilbyder kvalificeret 
konsulentbistand samt støtter eksperimenter 
og projekter økonomisk.
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På Studieskolen i København med 10.000 elever årligt er 
mottoet ”Når sprog flytter grænser”, og det gælder også 
i stigende grad andre nordiske sprog, fortæller koordina-
toren for denne del af skolens sprogundervisning, Jonas 
Hall - Nørregaard.

-Det er således helt tydeligt, at etableringen af Øresunds-
broen har haft positiv betydning for vore svensk-kurser 
med både herboende udlændinge der vil lære svensk og 
danske studerende, der efterfølgende vil følge et seme-
ster på en læreanstalt i Malmø eller Lund. 

-Det gælder også danskere, som arbejder i Sverige, og 
derfor vil forbedre deres sprogkundskaber. Endelig har vi 
også ”hyggeelever”, som blot vil kunne mere svensk, når 
de tager jævnligt på indkøb i Malmø!

I en samtale i Studieskolens moderne lokaler i Borger-
gade 12 i byens centrum, fortæller koordinatoren videre, 
at Folkeuniversitet i Malmø også har svensk-kurser for 
danskere, og i det hele taget har skolen et godt samar-
bejde med Folkeuniversitet i både Sverige og Norge f.eks. 
via internettet. 

-Skolen er udsprunget af det danske Folkeuniversitet og 
er nu  en selvstændig sprogskole, med holdundervisning 
i 35 sprog på mindre hold dag og aften og med start af 
kurser 6 gange årligt. Skolens undervisning omfatter tre 
hovedområder: Kurser i fremmedsprog, dansk for udlæn-
dinge samt business sprogtræning(sidstnævnte tilbydes 
også virksomheder i Århus -området).

-Undervisningen i nordiske sprog omfatter kurser i 
islandsk, grønlandsk, finsk og svensk og periodevis også 
norsk. Der er 1-2 undervisere pr. sprog fra de pågældende 
lande, og der tilbydes både korte og lange kurser tilpasset 
behovet for den enkelte kursist. Der er som regel tale om 
små kursushold, dog ikke under 5 deltagere af hensyn til 
økonomien.

-Som et led i folkeoplysningen med deraf følgende tilskud 
tilstræber vi, at kurserne ikke bliver for dyre for kursister-
ne, typisk koster et kursus spredt over 12 uger 2.000 kr. 
-Så der kan være tale om kurser i grønlandsk med 5-6 
deltagere eller et kursus i islandsk med op til 20 deltagere. 
I øjeblikket kører der således i alt 7 kurser i andre nordiske 
sprog med i alt ca. 100 deltagere. Vi holder også forskel-

Når nordiske sprog 
flytter grænser
Øget interesse for undervisning i andre nordiske sprog

lige former for kulturfremstød med bl.a. debataftener om 
det pågældende land og sprog.

-Flere  undervisere er freelance eksterne lektorer, som 
typisk også er undervisere på Københavns Universitet. 

Digitalt fremstød
Jonas Hall – Nørregaard fortæller videre, at Studieskolen 
netop har iværksat et stort projekt med støtte fra Køben-
havns kommune, hvor vi vil benytte de digitale medier til 
at tilbyde sprogundervisning over hele landet også som 
fjernundervisning. 

-Det vil kunne understøtte det individuelle behov hos kur-
sisterne - også ved brug af Skype, hvor man får skræd-
dersyet sin ene - undervisning i det valgte sprog, uanset 
hvor man er bosat i landet. 

-Det er det fantastiske ved folkeoplysning, at det samler 
mennesker med alle mulige baggrunde. Dette er noget 
meget unikt i Norden, som vi bør værne om, slutter sprog-
koordinatoren.

Det kan tilføjes, at Studieskolen har et godt ry blandt alle 
grupper af interesserede bl.a. fordi den stod for danskun-
dervisningen af prinsesserne Mary og Alexandra…

Sprogkoordinator, cand. mag. Jonas Hall - Nørregaard
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På engelsk har man 
en vending, der lyder 
”never waste a good 
crisis” (gå aldrig glip 
af en god krise). Det 
lyder umiddelbart ulo-
gisk. Mange af dem, 
der på den ene eller 
anden måde er ramt 
af disse års økonomi-
ske krise, har nok lidt 
svært ved at se det 
positive i situationen. 
Men den engelske 
vending går på lidt af 
det samme, som når vi 
danskere siger, at intet 
er så skidt, at det ikke 
er godt for noget.

Skal vi skabe løsninger, 
der kan bringe os ud af 
den aktuelle krise, kan 
det meget vel indebæ-
re en styrkelse af det 
nordiske samarbejde.

Styrket erhvervssamarbejde
Hvad skal vi leve af i Norden? Det er i hvert fald ikke tra-
ditionel industriproduktion. Det nordiske erhvervsliv er 
derfor på udkik efter nye forretningsområder.

Nogle af de lande, der som Kina og Indien har en stærk 
økonomisk udvikling, har også fået flere penge til at 
udvikle deres offentlige sektor. Det er et område, hvor 
Norden står stærkt. De nordiske lande modtager i disse 
år et stort antal besøgsgrupper fra hele verden – de vil 
lære, hvordan vi har indrettet vores samfund.

Udover at det er godt med interesse udefra, ligger der 
her et spirende marked for de nordiske virksomheder 

inden for hospitalsinventar, velfærdsteknologi, miljøud-
styr og rådgivning. De nordiske lande kan drage nytte af at 
arbejde sammen om denne form for såkaldt systemeks-
port, frem for hver især at foretage parallelle indsatser 
på området.

De nordiske lande har mange gange før arbejdet sam-
men om eksportfremstød og nordiske stande på inter-
nationale messer. Men spørgsmålet er, om vi ikke bør 
styrke det samarbejde. De nordiske lande har 25 millio-
ner indbyggere, der tilsammen udgør verdens 10. største 
økonomi. Et styrket erhvervssamarbejde i Norden vil på 
mange måder stille vores virksomheder stærkere på de 
globale markeder.

Væk med grænsehindringer 
En anden ting, der kan sætte gang i væksten, er at fjerne 
eksisterede hindringer for, at lønmodtagere arbejder i 
et andet nordisk land. Der findes stadig en del barrierer 
inden for skat, social sikring og manglende anerkendelse 
af visse professioner. Det kan gøre det svært at tage et 
job i et andet nordisk land.

Nordisk Råd fortjener ros for sammen med de nationale 
parlamenter at have sat fart på afskaffelsen af grænse-
hindringerne. 

Disse grænsehindringer i Norden hæmmer den vækst, 
som vi alle ønsker. Man burde for mange år siden have 
afskaffet grænsehindringerne, men behovet for vækst 
har givetvis været med til at sætte skub i arbejdet med 
at eliminere dem.

Viden fra nordiske lande
I de nordiske lande står den offentlige sektor ikke bare 
over for besparelser, foranlediget af den økonomiske kri-
se. Men også med en befolkningsudvikling der betyder, 
at vi fremover får flere borgere på pension og færre på 
arbejdsmarkedet til at betale skat.

I Norden har vi altid været gode til velfærd, miljøbeskyt-

Nordisk samarbejde 
De nordiske lande står over for store udfordringer. 
Vores økonomi kører i et lavt gear, ledigheden stiger 
og vi udsættes for en stadig stigende konkurrence 
fra vækstlande som Kina og Indien.

Af Peter Fjerring

Norden har været god til at 
drage nytte af samarbejde med 
omverdenen. Skal vi fortsat stå 
stærkt internationalt, kræver 
det mere, ikke mindre, nordisk 
samarbejde. (Foto: Magnus 
Fröderberg/norden.org).

Læg dertil den offentlige sektors besparelser på vel-
færdsområdet. Den gode nyhed er, at et styrket sam-
arbejde mellem de nordiske lande kan byde på man-
ge løsninger, der kan få os ud af den aktuelle krise. 
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telse og uddannelse. Skal vi udvikle den offentlige sektor, 
så vi også fremover står stærkt, ligger der et stort poten-
tiale i, at de nordiske lande bliver bedre til at indhente 
viden og erfaringer hos hinanden. 

Et godt eksempel er det tidligere omtalte projekt, som 
Ministeriet for Børn og Undervisning har søsat under 
overskriften ”Ny Nordisk Skole”. Projektet skal skabe 
debat om udvikling af folkeskolen, dagtilbud og ung-
domsuddannelser – med udgangspunkt i erfaringer fra 
andre nordiske lande.

Formålet med ”Ny Nordisk Skole” er at finde frem til de 
bedste idéer og erfaringer i de nordiske landes uddan-
nelsessystemer. Her i efteråret skal et oplæg om ”Ny Nor-
disk Skole” diskuteres på en række møder rundt omkring 
i Danmark, hvorefter nogle af forslagene, der er kommet 
frem gennem projektet, skal føres ud i livet.

Fornyelse af venskabsbysamarbejdet
Muligheden for udvikling ved at de nordiske lande bliver 
bedre til at lære af hinanden – ikke bare omkring folke-
skolen, men også på andre områder – indeholder nye 
perspektiver for venskabsbysamarbejdet mellem kom-
muner i de nordiske lande.

De danske kommuner har tilsammen 500 venskabsbyer 
i udlandet, først og fremmest i de nordiske lande. Det 
nordiske venskabsbysamarbejde har fungeret godt i rig-
tig mange år og har især dannet ramme om mellemfolke-

lig udveksling inden for skole, kultur og foreningsliv. Men 
mange kommuner efterlyser fornyelse af samarbejdet. 
Og at styrke udvekslingen af viden og erfaringer mellem 
de nordiske kommuner kan i de kommende år give ven-
skabsbysamarbejdet en tiltrængt vitaminindsprøjtning.

Nogle gange vil venskabsbysamarbejde være den rette 
form for nordisk samarbejde mellem kommuner. Men 
det er naturligvis også muligt at arbejde sammen gen-
nem andre former: Projekter, studieture, medarbejder-
udveksling og konferencer.

Udveksling af viden og erfaringer retter sig mest mod 
kommunernes medarbejdere. Men forvaltningsmæssigt 
og mellemfolkeligt samarbejde udelukker ikke hinan-
den. 

Brug for mellemfolkelig kontakt
Der er stadig brug for mellemfolkelig kontakt. Vores styrke 
er netop, at det nordiske samarbejde ikke kun indebærer 
kontakt mellem politikere, embedsmænd og erhvervsle-
dere. Samarbejdet omfatter også borgere, foreninger og 
uddannelsesinstitutioner.

For eksempel har vi stadig brug for skoleudveksling mel-
lem de nordiske lande. Hvert år starter nye elever i skolen, 
og gennem nordiske aktiviteter for børn og unge læg-
ges grunden til, at vi i Norden også fremover kan have et 
stærkt erhvervsliv, arbejdsmarked og velfærdssamfund.
Skal vi komme godt ud af den økonomiske krise, kræver 

det mere, ikke mindre, nordisk samarbejde. 
Det forhold, at vi befinder os i en krisetid, 
kan derfor meget vel føre noget positivt 
med sig. n

– gå aldrig glip af en god krise

Mellemfolkelig kontakt omfatter også borgere, 
foreninger og uddannelsesinstitutioner, som  
her ved Folkemødet i Bornholm i sommer.
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Tem
a: Venskabsbyer i N

orden

- Med 17 venskabs-
byer i 15 lande er det 
internationale sam-
arbejde på kommu-
nalt plan forholdsvis 
stort i Gladsaxe, og 
det er på demokra-
tisk vis besluttet at 
bevare dette antal 
indtil videre. Det er 
min - og min kollega 
Thine Buch Laursens 
opgave at sørge for, 
at der bliver tale om 

et dynamisk samarbejde, som ikke må stagnere, under-
streger fuldmægtig Minna Olsen i en samtale hos Inter-
nationalt Sekretariat på Gladsaxe Rådhus.

Kommunen har siden 1952 haft et internationalt engage-
ment med mange gode relationer til kommuner i udlan-
det. Det startede med de nordiske lande gennem For-
eningen NORDEN. Senere kom Narsaq til i Grønland. De 
fleste venskabsbyer ligger i Europa - dog med byen Taito 
i Tokyo, Japan, som en undtagelse.

- En vigtig del af dette samarbejde er personaleudveksling 
med venskabsbyerne, og i 2012 lancerede kommunens 
Personaleudvekslingsudvalg med repræsentation fra alle 
forvaltninger, et nyt koncept med større fokus på faglig-
heden. Dette fortsætter også næste år, fortæller Minna 
Olsen.
- Nu kan medarbejdergrupper på to til fire personer fra 
alle afdelinger blandt de kommunale ansatte, med samme 
eller nært beslægtede fagområder, søge om deltagelse i 
en personaleudveksling med besøg i en venskabsby om 
foråret og genbesøg i Gladsaxe om efteråret. 

- Sekretariatet organiserer det praktiske inklusive et fag-
ligt program i venskabsbyen, medens det ved genbesøget 
er den pågældende gruppes opgave at sammensætte et 
relevant program. Udvekslingen foregår fra tirsdag til fre-

Samarbejdet mellem 
venskabsbyer skal 
være dynamisk
- og det skal fortsat bidrage til en positiv udvikling af kommunen, 
understreger international koordinator i Gladsaxe

dag inklusive transporttid, og den pågældende afdeling 
bevilges fire arbejdsfri dage til besøg og genbesøg.

- Vi har fået meget fine tilbagemeldinger blandt andet om 
to SOSU-assistenters besøg i den hollandske venskabs-
by Apeldoorn ved Amsterdam, om to rådhusbetjentes 
besøg i Sutton ved London og om tre bibliotekarers stu-
diebesøg i den skotske venskabsby Renfrewshire/Paisley 
ved Glasgow. Alle grupper skal efterfølgende orientere 
på vores hjemmeside om deres oplevelser og udbytte 
af studieturen, ligesom det kommunale personaleblad 
BROEN løbende orienterer om denne del af venskabsby-
samarbejdet.

Tre uger i Grønland
Et særligt kapitel i kommunens venskabsby-samarbejde 
udgør Narsaq i Grønland, som er en del af Kommune 
Kujalleq, Sydgrønlands Kommune. 

I februar i år var kontoreleverne Josephine Kreibke og 
Josefine Grièse på tre ugers udstationering i den grøn-
landske kommune for at få indblik i, hvordan en offentlig 
forvaltning fungerer i et helt andet samfund, end dét de 
oplever til daglig.

Politikere på studieture
- En anden vigtig del af venskabsby-samarbejdet er erfa-
ringsudvekslinger mellem politikere og mellem embeds-
mænd om faglige emner inden for de forskellige kom-
munale forvaltninger. For eksempel har kommunens 
Børne- og Undervisningsudvalg  været i Ski i Norge for at 
studere pædagogiske principper. 

- Alle byrådets stående udvalg tager én gang i valgperio-
den på et studiebesøg. Oftest går turen til en venskabs-
by. Økonomiudvalget var sidste år i Solna i Sverige for at 
studere etablering af letbane, hvilket borgmester Karin 
Søjberg Holst yderligere har studeret i Norge.

Minna Olsen fortæller videre:
- Gladsaxe har i juni været vært for Stort Nordisk Ven-

Fuldmægtig Minna Olsen, cand. 
mag. og international koordinator
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studiebesøg i Grønland

Deltagerne i det nordiske venskabsbymøde i Gladsaxe så 
bl.a. en flot gymnastikopvisning i den nye Gyngemosehal.

skabsbymøde med 24 deltagere fra Solna, Ski og Pirk-
kala. Møderne holdes på skift hvert andet år, dels med 
et fagligt tema - i år var det om affaldshåndtering - dels 
med forskellige institutionsbesøg. Denne gang besøgte vi 
den nye Gyngemosehal, hvor vi blandt andet fik en flot 
gymnastikopvisning. 

-Der bliver ved en sådan lejlighed samtidig holdt et ven-
skabsbymøde på politisk plan. Her giver borgmestrene 
en orientering om den aktuelle politiske og økonomiske 
situation i deres by. Desuden drøfter de konkrete projekt-
forslag til det fremtidige samarbejde mellem venskabs-
byerne. Det næste nordiske venskabsbytræf finder sted 
i Pirkkala i 2014.

Skoler og foreninger
- Vi har et godt samarbejde med Gladsaxe Internationale 
Venskabsforening, der er en selvstændig forening, som 
i lighed med andre lokale foreninger, som Foreningen 
NORDEN, og Gladsaxe-borgere kan søge om rejsetilskud 
(for en gruppe på minimum 4 personer bosiddende i 
kommunen) og om tilskud til besøg fra en venskabsby. 

- Vi vil gerne styrke relationerne mellem skoler i venskabs-
byerne og i Gladsaxe. Derfor har kommunen ansat lærer 
Marianne Månsson til at hjælpe lærere og elever med at 
skabe kontakt til skoler i venskabsbyerne; en del skole-
klasser tager hvert år på lejrskole i venskabsbyerne.

- Også idrætsforeninger tager på turné, kor holder stæv-
ner, orkestre spiller til byfester i venskabsbyerne, så 
der er hvert år mange udvekslinger og andre aktiviteter 
mellem Gladsaxe-borgere og borgere i kommunens ven-
skabsbyer, slutter den internationale koordinator. n
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I Gladsaxe kommune lidt nord for København er situa-
tionen på venskabsby-området den lidt paradoksale, at 
kommunen i forhold til sit indbyggertal på ca. 65.000 har 
landets største antal venskabsbyer - nemlig 17 – men uden 
at den lokale Foreningen NORDEN - afdeling har synderlig 
indflydelse på den nordiske del af samarbejdet.

-Der har gennem mange år eksisteret en Gladsaxe Inter-
national Venskabsforening, som netop har til formål at 
fremme samarbejdet med kommunens venskabsbyer, 
med i øjeblikket byrådsmedlem Lars Abel som formand. 
Foreningen arrangerer også egne udlandsture - men helst 
syd på og ikke til de nordiske lande siden år 2002, hvor 
turen gik til Pirkkala i Finland, fortæller formanden for 
Foreningen NORDEN´s lokalafdeling for Gladsaxe-Herlev, 
Ruth Mølgaard Olsen.

I en samtale i familiens hyggelige bolig på Solnavej 
(opkaldt efter Gladsaxe´s svenske venskabsby – en for-
stad til Stockholm), fortæller hun, at lokalafdelingen da  
samarbejder med venskabsforeningen gennem en kon-
taktperson, men det er jo ikke det samme som et direkte 
samarbejde med kommunen, som var mere udbredt tid-
ligere bl.a. i daværende borgmester Tove Schmidts tid: 
-Vi vil således gerne have mulighed for at deltage i nogle 
af de venskabsby-møder/konferencer på nordisk plan, 
som kommunen er engageret i- bare som passiv lyttere 
og også for at høre de nordiske sprog.

Hun har dog i juni deltaget i et fest – arrangement med 
bl.a. gymnastikopvisning i en ny sportshal, i forbindelse 
med  et nordisk venskabsby-træf i Gladsaxe, hvor embeds-
mænd og politikere bl.a. drøftede miljøspørgsmål som 
affaldshåndtering samt vejprojekter.

Ingen lokalafdelinger
-Det skal også anerkendes, at vi som andre lokale orga-
nisationer kan søge om rejsetilskud og om tilskud ved 
besøg fra en venskabsby. I min tid som dansklærer ved 
Gladsaxe skole har jeg selv haft forskellige skoleklasser 
på studiebesøg bl.a. til Island, Gotland, Norge og på en 
”overlevelsestur” i Skåne-området, fortæller Ruth Møll-
gaard Olsen, der gennem årene desuden flere gange har 
fungeret som tolk ved besøg fra de nordiske venskabs-
byer.

-Desværre er de lokale skoler og de pågældende klasser 
ofte mere interesserede i studieture til lande uden for 
Norden bl.a. til Gladsaxe´s britiske venskabsbyer, Sutton 
nær London  og Renfrewshire/Paisly ved Glasgow.

-Det skal endvidere nævnes, at eet af vores problemer i 
lokalafdelingen, hvad angår kontakten med de tre nordi-
ske venskabsbyer, Ski nær Oslo i Norge, Pirkkala ved Tam-
pere i Finland og som nævnt Solna i Sverige, er mangel 
på tilsvarende lokalafdelinger i disse byer, som vi tidligere 
havde god kontakt med, fortæller formanden videre.

Om lokalafdelingen hvor der skete en sammenlægning af 
afdelingerne i Gladsaxe og Herlev i 2002, fortæller hun 
slutteligt, at der ikke er det store boom af nye medlem-
mer, men det gælder jo også andre foreninger. Hun glæ-
der sig over den svenske tv-serie ”Anno 1790” der blev 
vist i dansk tv i forsommeren - både ved at høre sproget 
og for at høre om tiden dengang rent historisk. n

Mange venskabsby-aktiviteter 
uden NORDEN - medvirken
Når en lokal venskabsbyforening træder i stedet

Ruth Mølgaard Olsen, formand siden 1977 for NORDEN 
- afdelingen, der blev startet i 1949 med skoledirektør 
Thorkild Hansen som den første formand. Hun er desuden 
kendt flere steder som en spændende H. C. Andersen - 
fortæller og fortolker.
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Den hidtil største spejderlejr nogensinde i Danmark blev 
afholdt i Holstebro i uge 30. Der deltog ca. 37.000 spej-
dere fra alle korps: grønne, gule, blå,lyseblå, brune og 
sorte, samlet i en stor fælleslejr. 

Desuden deltog en del udenlandske gæster. Indenfor syv 
timer ankom ca. 504 busser med spejdere plus hundred-
vis af campingvogne og private biler.

1.000 frivillige var med til at afvikle lejren, heraf 10-20 
traktorførere til at bringe tonsvis af mad og fornødenhe-
der rundt i lejren, hvor der var etableret nye veje, indlagt 
vand, el og internet.

Der var desuden etableret 6 bytorve med cafeer, restau-
ranter og scener til optræden i store telte. Et af de store 
café telte var bestyret af norske spejdere. 

Her havde Foreningen NORDEN i Holstebro den ene aften 
arrangeret en to timers underholdning, hvor vi kunne 
"vise flaget" og fortælle om Foreningen NORDEN kombi-
neret med nordisk underholdning. n

Foreningen NORDEN var med på 
den store spejderlejr i Holstebro
Tekst: Frode Riber. Fotos: Ritta Klok Lauritsen

Så er der gang i underholdningen: 
Norsk/dansk dans v. "Kom og dans".

Færøiske Dagnhild og Søren spiller og 
synger færøske sange.
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- Framtiden för EU är beroende av ett ekonomisk-poli-
tiskt ansvarstagande för att återställa trovärdigheten för 
den globala ekonomin. De nordiska länderna uppvisar 
ett starkt ledarskap och ansvarstagande när det gäller 
ordning och reda i de offentliga finanserna och finansiell 
stabilitet. Dock krävs det ytterligare ansträngningar för 
att öka konkurrenskraften. Vi måste öka takten för att 
stimulera tillväxten, öka sysselsättningen och förstärka 
välfärden, framhåller ministerrådet i ett uttalande.

Den höga ungdomsarbetslösheten är en utmaning som 
har stort fokus i de nordiska länderna. Ministerrådet 
beslutade att en utgåva av den ekonomiskpolitiska tids-
kriften Nordic Economic Policy Review (NEPR) med temat 
”Fler unga i arbete i Norden” kommer ges ut våren 2013, 
kopplat till det kommande svenska ordförandeskapet i 
Nordiska Ministerrådet.

NEPR belyser ekonomiskpolitiska frågor ur ett nordiskt 
perspektiv och ökar möjligheterna för fördjupade diskus-
sioner om aktuell ekonomisk politik.

Under den globala finansiella och ekonomiska krisen har 

Norden visar stort ansvarstagande 
för den globala ekonomin

Dansk deltager i Oslo-mødet: Økonomi og 
indenrigsminister Margrethe Vestager. 
FOTO: Trine Søndergaard.

soliditeten hos många finansinstitutioner ifrågasatts och 
förtroendet för den internationella finansmarknaden har 
skadats. Nordiska finansinstitutioner har bättre soliditet 
än många andra länders institutioner, men också i Nor-
den kan det finnas ett reellt behov av att stärka kapital-
kraven baserat på erfarenheterna från krisen.

De nordiska länderna är starkt engagerade i arbetet med 
att stabilisera finansmarknaden och ska fortsätta sitt 
samarbete om reglering av finansmarknaden. Samar-
betet kan stärkas när länderna ska genomföra Basel III 
och CRD IV/CRR-regelverket.

- Ett gemensamt tillvägagångssätt vid implementeringen 
av det nya EU-regelverket är möjligt, och på många sätt 
önskvärt, uttalade ministerrådet under mötet.

Ministerrådet ser positivt på samarbetet mellan de nor-
diska länderna och att de, inom ramen för nationell rätt 
och EU-lagstiftning, ser på möjligheterna att finna en 
gemensam syn på de kommande EU-reglerna om likvi-
ditetskrav. Det kan även vara fördelaktigt att undersöka 
möjligheterna för ett system för ömsesidigt erkännande 

av kapitalkrav (så kallad reciprocitet och 
värdlandsreglering) samt ett samarbete 
kring möjligheterna till gemensamma 
kriterier och praxis för att godkänna de 
metoder som bankerna använder för att 
beräkna kapitalkrav (både standard och 
IRB-metoden).

Finansministrarna gav även stöd till arbet-
et med att vidareutveckla förslag till hur 
insatser i centrala finansiella institutio-
ner kan samordnas för att stödja finan-
sieringen av gröna företag och investe-
ringar. Arbetet är en del av det uppdrag 
om grön tillväxt som getts av de nordiska 
statsministrarna i november 2011.

(Norden.org)

De nordiska finansministrarna har vid sitt möte i Ministerrådet för Ekonomi och Finans i Oslo den 
2 juli 2012 understrukit vikten av att även fortsättningsvis visa stort ansvarstagande och interna-
tionellt engagemang för den långsiktigaekonomiska politiken. Samtidigt menar ministrarna att 
ytterligare åtgärder som ökar tillväxt och konkurrenskraft är avgörande för framtiden. 
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Politikere fra Nordisk Råd appellerer til de russiske 
myndigheder om at genoptage sagen mod Pussy Riot. 
Demokrati og ytringsfrihed er en forudsætning for vækst, 
lød meldingen fra de nordiske lande til Rusland på en 
parlamentarisk Østersøsamling i Skt. Petersborg den 27. 
august. 

Parlamentarikere fra de nordiske lande tog ordet på det 
årlige Baltic Sea Parliamentary Forum (BSPC) med en 
appel om at omstøde dommen mod den russiske punk-
gruppe Pussy Riot. Gruppen blev idømt to års fængsel for 
et anti-Putin stunt i en russisk kirke tidligere på året.

- Vi sætter stor pris på dialogen omkring Østersøen. Sta-
bilitet og samarbejde giver vækst, men det er vigtigt at 
respektere de demokratiske spilleregler for at sikre den 
udvikling. Og her er ytringsfriheden helt central, også når 
folk siger ting, man ikke bryder sig om, sagde Nordisk 
Råds præsident, Kimmo Sassi, under debatten på kon-
ferencen.

Han blev suppleret af en række nordiske politikere.

- Dommen mod Pussy Riot er helt ude af proportion. 
Ytringsfriheden er en grundlæggende menneskeret og 
som parlamentarikere er det vores pligt at forsvare den. 
Dialogen mellem landene er uhørt vigtig, men vi må også 
vove at diskutere, der hvor vi er grundlæggende uenige, 
sagde Benny Engelbrecht fra den socialdemokratiske 
gruppe i Nordisk Råd, sekunderet af Hans Wallmark fra 
de konservative og Nordisk Råds vicepræsident Sylvia 
Modig fra den venstregrønne gruppe i Rådet.

De tyske parlamentarikere på mødet bakkede op om den 
nordiske kritik: Pussy Riot har formærmet mange med 

Nordisk Råd 
- kritik af Pussy Riot sagen

Benny Engelbrecht

deres provokation, men der er ikke tale om en forbrydel-
se og vi er bekymret over strafudmålingen, sagde Franz 
Thönnes fra den tyske Bundestag i debatten.

BSPCs præsident, Valentina Pivnenko fra den russiske 
Duma hævdede derimod, at de russiske domstole er uaf-
hængige og Pussy Riot havde fået den straf de fortjente 
for deres antikulturelle tiltag og hooliganisme.

BSPC samler parlamentarikere fra Norden, Tyskland, 
Polen og Rusland, som i år samledes i Sankt Petersborg 
til sin 21. konference under overskriften ”Samarbejde for 
en bæredygtig udvikling af Østersøregionen”. n

For første gang nogensinde samledes alle de nordiske 
forsvars- og udenrigsministre. Det skete 2-3. september 
i Bodø i Nordnorge, på initiativ af den norske udenrigs-
minister Jonas Gahr Støre. 

Mødet mellem de nordiske forsvars- og udenrigsministre 
havde blandt andet fokus på Arktisområdet og de nord-
lige dele af Norden.

- Vi har enorme arealer og ressourcer i nord og området 
er vigtigt for udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Denne del 
af verden bliver stadig vigtigere med tanke på transport, 
naturressourcer og turisme. Hele verden ser mod nord, 
men vi bor her. Det må vi være bevidste om og vi må være 
i førersædet, når det gælder udviklingen, udtalte  Støre i 
forbindelse med mødet.

Nordiske forsvars- og udenrigsministre 
mødtes i Norge
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Den politiska viljan att inrätta ett 
nordiskt pantsystem för returflaskor 
och -burkar kvarstår. Nu tänker en 
rad politiker i Nordiska rådet rikta sig 
direkt till de nordiska statsministra-
rna och samarbetsministrarna i ett 
nytt försök att få fart på ärendet. 

Nordiska rådets medborgar- och 
konsumentutskott samt miljö- och 
naturresursutskottet strålade den 
27. juni samman på Åland för att 
diskutera nästa steg i riktning mot 
ett nordiskt pantsystem. Utskot-
ten beslutade dels att upprätthålla 
rekommendationen om ett nordiskt 
pantsystem, dels lyfta frågan om 
Åland kunde fungera som bas för ett 
pilotprojekt.. n

(Norden.org.)

NR-politiker  
vänder pantfrågan 
till statsministrarna

Også i 2013 byder Foreningen NORDEN og Rude Strand 
Seniorhøjskole på Nordisk kulturuge på Rude Strand i 
samarbejde med Nordisk informationskontor i Flensborg 
på Nordisk kulturuge på Rude Strand.

Der vil være foredrag om nordisk litteratur, kultur og 
historie samt om mulighederne for et fremtidigt nordisk 
samarbejde.

Programmet er endnu i støbeskeen, men vi kan allerede 
nu afsløre, at der vil bl.a. være foredrag af:

•  Forfatteren Jens Smærup Sørensen, der bl.a. vil for-
tælle om sin prisbelønnede roman, ”Mærkedage”.

•  Forfatteren Merete Lindstrøm, Norge, der i 2012 
vandt Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ”Dage 
i stilhedens historie”.

•  Forfatteren Gunnar Staalesen, Norge, kendt for bl.a. 
Bergenstrilogien vil lede os ”På sporet af det 20. 
århundrede”.

•  Anette Jensen, leder af Nordisk informationskontor i 
Flensborg vil foretage punktnedslag i den nyeste nor-
diske litteratur.

•  Tidl. højskoleforstander Torbjørn Berg vil fortælle om 
sin opvækst i et multietnisk samfund i Finnmark.

•  Generalsekretær Peter Jon Larsen, Foreningen NOR-

Nordisk kulturuge på Rude Strand
20. – 26. februar 2013

DEN Danmark vil fortælle om Norden i globaliserin-
gen.

•  Professor Uffe Østergaard, Copenhagen Business 
School, vil fortælle om det nordiske i historisk per-
spektiv.

•  Stjernekokken Julien Wincentz Risbourg, Spisehuset 
56 Grader i København og medlem af NACL (Nordic 
Academy og Culinary Leisure) vil fortælle om Nordisk 
mad, og vi skal naturligvis også indtage en Nordisk 
middag, kreeret af Julien Winzentz Risbourg i sam-
arbejde med højskolens køkken.

•  Koncert med Nordens Tone - Sange og viser fra alle 
de nordiske lande sunget på originalsprogene.

•  Billedkunstneren Jon Gislasson vil fortælle om sit 
arbejde med kunsten.

•  ½-dagstur til Søhøjlandet med Ry og Gl.Rye, hvor vi 
besøger Galleri Gislasson samt Sankt Sørens Kirke, 
hvor reformationen i Norden tog sin begyndelse.

•  Kursusledere Arne Nielsen, landsformand Forenin-
gen NORDEN Danmark & højskoleforstander Aage 
Augustinus.

Pris for dagene på Rude Strand: Ca. kr. 3.950,-
RUDE STRAND – Seniorhøjskolen
Kystvejen 114 • 8300 Odder • tlf. 86 55 89 44 •
rudestrand@mail.tele.dk • www.rudestrand.dk

Den aktive NORDEN-afdeling i Lan-
geskov på Fyn deltager hvert år i et 
stort kræmmermarked med ca. 300 
stande fra hele landet.

Markedet starter med Gule Ærter 
torsdag aften til alle de kræmmere, 
der har stand på markedet og fort-
sætter de næste tre dage i fortættet 
markeds atmosfære. Der bydes såle-
des på gratis morgenkaffe og silde-

Lokalafdeling på 
kræmmermarked

bord samt med  gøglergudstjeneste 
om søndagen, i år endda med et gøg-
lerbryllup.

Lokalafdelingen har sammen med 
Forsand i Norge og venskabsbfor-
eningen i Malmø en fælles stand, hvor 
nordmændene sælger laks, svensker-
ne sælger svensk honning og sennep, 
og lokalafdelingens aktivister sælger 
grøntsager, norsk brun ost og kaffe 
med brød.Derudover hjælper delta-
gerne i det store markedstelt.

-En travl weekend, men med mange 
gode oplevelser for vore aktiv-del-
tagende medlemmer, og med en fin 
økonomi for vores forening, fortæl-
ler lokalafdelingens bestyrelse som 
har sendt bl.a. dette foto fra årets 
marked. n
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For i hvert fald de mere modne 
danskere er Island og det island-
ske sprog i særlig grad forbundet 
med sagaerne og håndskriftsagen. 
Med god grund. Om udleveringen 
af håndskrifterne skrev Sture Näs-
lund en fortrinlig artikel i et tidli-
gere nummer af NORDEN Nu, så 
ikke mere om den sag her. 

Men sagaerne! De islandske saga-
er er Islands og Nordens bidrag til 
verdenslitteraturen i middelalde-

ren. Ingen af de andre nordiske sprog har tilnærmelsesvis 
så rig og spændende en litteratur i middelalderen som 
islandsk. 

Vi husker jo flere af de markante formuleringer som fx 
’Ham var jeg værst, som jeg elskede mest’, som Gudrun 
siger da hun på sine gamle dage bliver spurgt af sin søn 
om hvem af sine fem mænd hun har elsket højest. Hvis 
ikke det er et markant udsagn med viden om mulige dyb-
der i kærlighed, ved jeg ikke hvad et markant udsagn er. 
Læs bare om Kjartan og Gudrun i Laxdæla Saga og om 
Gunnar i Njals Saga igen; de kan sagtens holde til det selv 
om der er gået ca. 800 år siden de blev nedskrevet.

At sagaerne har spillet en enorm rolle også i Danmark, ses 
bl.a. af de mange oversættelser og gendigtninger. Men 
det er alligevel N.M. Petersens Historiske Fortællinger 
om Islændingenes Færd hjemme og ude, udg. 1839-44, 
der har bestemt danskernes opfattelse af sagastil. Spæn-
dende, nøgternt og stramt komponeret.

Vore dages islandske sprog er som skriftsprog næsten 
helt identisk med sagasproget hvad sætningsbygning, 
bøjning og stavemåder angår. Derfor accepterer vore 
islandske venner heller ikke nogen skarp sondring mel-
lem oldislandsk og nyislandsk, for islændingene læser 
jo sagaerne i den oprindelige sprogdragt uden særlige 
vanskeligheder.

Men selvfølgelig er der sket en hel del både med ordstof 
og udtale. Islændingene har haft en ret striks holdning til 
låneord; hvor det har været muligt og rimeligt, har man 
dannet hjemlige ord til nye fænomener: sími ’telefon 
(tråd)’, útvarp ’radio (jvf. med norsk krinkasting)’, sendi-
herra ’ambassadør (sendeherre)’. 

I mine øjne er det interessant at islændingene ikke som 
danskerne er præget af provinsielt snobberi og selvkolo-
nisering i forholdet til andre sprog. Man har fastholdt at 

islandsk er et levende kultursprog der dækker alle livets 
områder – og også litterært holder man fanen højt. Hvad 
der dog ikke bliver skrevet af fortrinlig litteratur også i 
vore dage. Nutidens islandske forfattere læses og sælges 
fint i Danmark – de er nemlig gode.

Det hører med i billedet af det islandske sprog og dets 
status gennem historien at med reformationen i 1500-
tallet blev ikke dansk, men islandsk kirkesprog. Allerede 
i 1584 foreligger der en oversættelse til islandsk af hele 
Bibelen. Interessant, for Island var jo dengang et såkaldt 
norsk biland lige som Færøerne, og i Norge og på Færø-
erne blev dansk kirkesprog efter reformationen.

Navngivning i islandsk er anderledes end i det øvrige 
Norden: Man hedder sit fornavn og er sit efternavn; det 
skal forstås på den måde at man bliver navngivet med et 
fornavn – evt. to – og bliver så yderligere defineret med 
sin fars navn i genitiv + et efterhængt –son eller –dóttir. 
Jón Ólafssons søster kan hedde Kristín Ólafsdóttir; de er 
begge børn af Ólafur Pétursson. Efternavnet er altså ikke 
et slægtsnavn som det har været hos os siden en gang 
i 1800-tallet, det er et såkaldt patronymikon. Enkelte 
slægtsnavne findes dog.

En logisk konsekvens af dette er at når man laver navneli-
ster, alfabetiseres man efter fornavn, ikke efter efternavn. 
Det bør vi i de andre nordiske lande huske på, for det 
er lidt fornærmende når vi ikke respekterer indholdet i 
islandsk navneskik. 

For os er det påfaldende at der er temmelig stor afstand 
mellem skriftbilledet og lydbilledet i vore dages islandsk. 
Man har flere bogstaver som vi ikke har, nemlig lange 
vokaler markeret med et accenttegn (á, é, í, ó, ú og ý); 
de udtales i flere tilfælde som diftong /au/, /je/, /ou/, 
og man har bogstaverne Þ og đ, begge oprindelig efter 
en norsk skrivemåde i 1200-tallet og senere kraftigt støt-
tet af sprogforskeren Rasmus Rask (sprogvidenskabens 
Linné) – skønt de ud fra en sprogsystematisk betragtning 
kan anses for at være såkaldt kombinatoriske varianter af 
/t/ og /d/; men de har fået lige så selvfølgelig en status i 
islandsk som alle andre bogstaver.  

En del tegnkombinationer har deres egen udtale: /ll/ 
udtales /dl/, personen Páll skal altså have sit navn udtalt /
paudl/; /rn/ udtales /dn/, personen Árni skal altså have sit 
navn udtalt /audni/; /fl/ udtales /bl/, lufthavnen Keflavík 
hedder altså /keblavík/; /fn/ udtales /bn/, höfn (=havn) 
udtales /høbn/. Og så bør man lige være opmærksom på 
at den trykstærke stavelse i ordene altid er første 
stavelse. n

Lidt om Island og det islandske sprog
’
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Dei fem nordiske statsministrane er samde om å sam-
arbeide tettare innan helse og om å styrke det nordiske 
samarbeidet innan tryggings- og forsvarspolitikken. Dette 
kom fram under det nordiske statsministermøtet på Hur-
tigruten 1o. juni. 

- Dei nordiske landa står overfor mange felles helseut-
fordringar. Vi har eit stort potensiale for å utvida og for-
sterka nordisk samarbeid innan helse. Målet er å utvikle 
konkrete samarbeidsprosjekt som kan kome alle dei 25 
millionar innbyggjarane i Norden til gode, seier dei fem 
nordiske statsministrane.

Mellom anna ser ein for seg å samarbeida innan utprøv-
ing av nye behandlingsmetodar og legemiddel, samar-
beid om høgspesialisert medisin og forsking på helse og 
velferd.

Den beste måten å få prøve ut om nye behandlingsmeto-
dar og medisinar er effektive og trygge, er å gjennomføre 
vitskaplege studiar på store pasientgrupper.

Eit tettare samarbeid om høgspesialisert medisin kan 
sikre betre kvalitet i tenestene enn kva kvart einskild 
land kan oppnå kvar for seg. Tiltak på dette feltet kan 
blant anna inkludere eit system som gjev høve til fornya 
vurdering i eit anna nordisk land. Dette kan bidra både 
til høg kvalitet på tenestene, pasienttryggleik og kostn-
adseffektivitet.

Statsministrane vil be helseministrane i dei nordiske lan-
da om å utarbeide konkrete framlegg til vidareutvikling 
av helsesamarbeidet og rapportere om dette til det neste 
nordiske statsministermøtet i oktober.

Trygging og forsvar
- I moderne tid har samarbeidet mellom dei nordiske 
landa aldri vore så tett som no når det gjeld tryggings- og 
forsvarspolitikk. Samarbeidet er til vårt felles beste, og vi 
ønskjer å utvide og styrke samarbeidet enda meir, seier 
dei nordiske statsministrane etter det nordiske statsmi-
nistermøtet på Hurtigruten.

Det er et tett samarbeid mellom utanriks- og forsvarsde-
partementa i Norden om tryggingspolitiske forhold, del-
taking i internasjonale operasjonar og utvikling av felles 
militære kapabilitetar.

Statsministrane var samde om at det gode nordiske sam-

Tettare nordisk samarbeite 
om helse og forsvarspolitik 

arbeidet i Afghanistan er til felles nytte, og at ein bør byg-
gje vidare på dette.

Statsministrane var òg samde om å styrke det praktiske 
samarbeidet innanfor ramma av det nordiske forsvars-
samarbeidet (NORDEFCO), både med omsyn til strategisk 
utvikling, kapabilitetssamarbeid, utdanning og trening av 
personell, øvingar og deltaking i operasjonar. n

(Norden.org.)

Uakseptabelt lave lønner og dårlige arbeidsvilkår for 
innvandrere er et utbredt problem i Norden. De nordi-
ske arbeidsministrene ser alvorlig på saken og skal nå 
utrede rekkevidden av problemet for å kunne innrette 
tiltakene riktig framover. 

– Problemet med sosial dumping er utbredt, men van-
skelig å få overblikk over. Vi vil derfor få kartlagt de 
ulike typene arbeidskraftmobilitet og utfordringene 
som henger sammen med dem. En del av dette er 
å se hvordan vi i Norden kan samarbeide om imple-
menteringen av EUs utstasjoneringsdirektiv, sier den 
norske arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i forbindelse 
med de nordiske arbeidsministres møte på Svalbard 
12.–14.september. n

(Norden. org.)

Sosial dumping i Norden skal kartlegges

Der ønskes et øget nordisk samarbejde om ny behandlings-
metoder, som her på Rigshospitalet i København.
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Er morgendagens Grønland klar til et 
råstofboom med nye krav til borgere, 
virksomheder og myndigheder men 
også med deraf følgende muligheder, 
eller vælger man en svag økonomisk 
udvikling med faldende levestandard 
og fortsat behov for dansk milliard - 
støtte ?

Denne skillevej er i centrum af sam-
fundsdebatten i Grønland i disse år 
med stor usikkerhed overfor fremti-
den, men med en vilje til både blandt 
politikere og erhvervsliv til at vælge 
rejsen mod en ny råstoføkonomi 
trods de mangfoldige problemer - 
både befolkningsmæssigt samt sik-
kerheds- og udenrigspolitisk som 
dette kan indebære.

Som omtalt i medierne har selvsty-
ret tidligere i år modtaget en ansøg-
ning fra en kinesisk kontrolleret 
virksomhed om at måtte undersøge 
mulighederne for at udvinde jern og 
andre metaller i Godthåbsfjorden. 
For få uger siden aflagde endvidere 
den sydkoreanske præsident besøg i 
Grønland -formelt for at drøfte mil-
jøproblemer - men også for at blive 
orienteret om mulighederne for 
udvinding af de sjældne metaller, 
der findes i den grønlandske under-
grund, og som benyttes i bl.a. den 
koreanske elektronikindustri.

Hvad angår olieudvindingen gen-
nemføres der ikke efterforskningsbo-
ringer i år, men optimismen er fortsat 
i behold, når det gælder jagten på det 
sorte guld i undergrunden i farvande-
ne ud for Grønland. Olieselskaberne 
flokkes om Grønland, og selvom det 
helt store fund endnu lader vente på 
sig, er der fortsat gode indikationer 
for olie - der blev således fundet spor 
af olie og gas ud for Vestgrønland sid-
ste år. Mange grønlandske firmaer og 
byer har også haft udbytte af at del-
tage i olieaktiviteterne.

Også andre  
indtægtskilder
Selvom det grønlandske landsstyre 
har øjnene stift rettet mod råstof-
sektoren som den fremtidige nye 
store indtægtskilde, er der  lyspunk-
ter inden for det altoverskyggende 
hovederhverv: Fiskeriet. Sidste år 
steg eksporten således med 346 mill. 
kr. til over 2,5 mia. kr. eller en stig-
ning på godt 16 % i forhold til året 
før. Alene eksportværdien af rejer 
steg med 258 mill. kr.

Også turistindustrien viser fremgang 
med en samlet tilførsel til samfun-
det i 2010 på 334 mill. kr. eller 10 
% af Grønlands samlede valutaind-
tjening.  Der er fra i år etableret et 
nationalt turistråd, Visit Greenland, 
og et konkret eksempel på et nyt 
samarbejdsprojekt er kampagnen 
”Big Active Five”, der skal øge antal-
let af danske turister de nærmeste 
år. Det sker ved et samarbejde mel-
lem Air Greenland, Grønlands Rejse-

bureau, Hurtigruten og flere andre 
selskaber, med et samlet budget på 
1,7 mill. kr.

Der er også fortsat behov for flere 
arbejdspladser. Ifølge Grønlands 
Statistik er arbejdsløsheden i Grøn-
land steget  med 154 flere ledige i år 
til i alt 2.556 personer, og i forslaget 
til næste års finanslov er der derfor 
afsat 10 mill. kr. til arbejdsløsheds-
bekæmpelse.

Fremtidigt samarbejde
Der er stor tilfredshed i Grønland med 
den nye samarbejdsaftale med Dan-
mark, der fastlægger rammerne for, 
hvordan Grønland og Danmark skal 
agere i forhold til hinanden ved  FN´s 
internationale klimaforhandlinger, 
og hvor der har været utilfredshed 

Grønland ved en skillevej

Der er fremgang for det grønlandske 
turisterhverv med bl.a. økoturisme som 
her i Ice Camp Eqi –en hytteby nord for 
Jakobshavn, med kyst - og turistfartøjet 
”Sarfaq Ittuk” i baggrunden.
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SÁPMI
SAMERNES SMUKKE LAND NORD FOR POLARCIRKLEN I SVERIGE

Samernes vintermarked i Jokkmokk, nordeuropas største vinterfest!

2. februar - 11. februar 2013
I over 400 år har samerne hvert år afholdt deres vintermarked. Et overflødighedshorn af 
kulturelle, musikalske og kunstneriske oplevelser samt et udendørs marked der kan tage 
pusten fra enhver.

Mere end 500 boder med alt fra det smukkeste samesløjd til dybfrosne flødeboller. Dagene inden markedet 
bruges på langtur i den smukke arktiske vinter, besøg hos lokale kunstnere, byvandring, besøg på Ájtte; 
svensk fjeld- og samemuseum m.m.

Vi bor på hotel Gâstis lige midt i hjertet af Jokkmokk og i umiddelbar tilknytning til markedspladsen. Rejsen 
foregår med tog.

Rejsen 2014 finder sted 1. februar - 10 februar

Grønland oplever en stigen-
de fiskerieksport. Her er 
fangsten under behandling i 
havnen i Jakobshavn.

med, at der ikke blev lyttet til Grøn-
lands synspunkter som menige med-
lemmer af den danske delegation.

Det generelle ønske fra grønlandsk 
(og færøsk) side om et større uden-

rigspolitisk råderum i forhold til Dan-
mark er givetvis også blevet berørt 
ved rigsmødet den 30. august i den 
historisk bygd Igaliku i Sydgrønland, 
med deltagelse af landstyreformand 
Kuupik Kleist, statsminister Helle 
Thorning Schmidt og den færøske 
lagmand Kaj Leo Holm Johannessen. 
Også mineralefterforskningen blev 
drøftet under et fælles besøg på 
mineprojektet Kringlerne.

Kuupik Kleist fastholder også efter 
rigsmødet sin politiske vision om at 
udbygge den grønlandske selvstæn-
dighedskurs:

-Men her nu og nu kræver den sti-
gende globale interesse for Grøn-
lands naturrigdomme en intensive-
ring af relationerne mellem Danmark 
og Grønland. Det arbejde går i gang 
nu, og der er jeg tilfreds med, udta-
ler landsstyreformanden, der som de 
øvrige grønlandske politikere kan se 
frem til en valgkamp inden næste års 
nyvalg til landsstyret.
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Nordisk Sommerlejr 2012 foregik i 
Olafsfjördur, Hillerøds venskabsby, 
i Island, hvor den danske gruppe  
bestod af 12 deltagere i alderen fra 
10 – 16 år og en rejseleder. Deltager-
ne var dels nogle der havde deltaget 
i den danske lejr i Hillerød i 2011, og 
nye deltagere der havde tilmeldt sig 
via vores hjemmeside, og som havde 
fået informationer om lejren via For-
eningen NORDEN´s lokalafdelinger 
rundt i landet. Ud over den danske 
gruppe var der deltagere fra Finland, 
Norge og Island, og vi var i alt 37 del-
tagere.

Vi tog af sted den 26. juli med fly 
fra Kastrup til Keflavik, derfra videre 
med propelfly til Akureyri og efter en 
bustur på ca. 1 time nåede vi Brimnes 
Hotel & Bungalows som var vores 
base de kommende 7 dage.

De første par dage gik med at vænne 
sig til, at der aldrig bliver mørkt om 
sommeren i Island. Heldigvis var der 
mørke gardiner på hotellet, så vi kun-
ne sove. Vi var meget heldige med vej-

Nordisk Sommerlejr i Island 2012
Af Karin Aunstrup

ret, som bød på høj sol og dagtempe-
raturer på ca. 25 grader. Om aftenen 
blev der dog brug for en varm trøje.

Olafsfjördur er en by i den nordøst-
lige del af Island og ligger ved mun-
dingen af fjorden Eyjafjörður. Byen 
er forbundet til Eyjafjörður via en 
3,5 km énvejs tunnel. Fiskeri er den 
vigtigste industri i byen for de ca. 900 
indbyggere.

Programmet bød blandt andet på 
ridetur på islandske heste. Vi besøgte 
et ridecenter i Dalvik hvor deltager-
ne, efter en grundig instruktion, red 
tur i de islandske fjelde. En tur på ca. 
2 timer hvor vi mødte sjældne fugle, 
red gennem vand og nød udsigten til 
kæmpe fjelde, nogle af dem med sne 
på toppen.

På hvalsafari
Vi var også på hvalsafari i Atlanterha-
vet, hvor deltagerne så pukkelhvaler 
der vejede ca. 30 ton og var ca. 18 m 
lange og så legende delfiner. En fan-
tastisk stor oplevelse. 

Onsdag var vi på bustur til Myvatn, 
hvor vi badede i en lagune med 
vandtemperatur på ca. 40°, besøg-
te Goðafoss, et stort vandfald som 
også kaldes ”Gudernes vandfald” og 
Námafjall Hverirsom som er et områ-
de med stærk geotermisk aktivitet, 
udstrømning af damp fra jorden og 
kogende mudder. 

Ellers blev dagene brugt på at cykle, 
vandre i de islandske fjelde, besøge 
sildemuseet i Siglufjördur, spille golf 
og bade i svømmehallen i Olafs- 
fjördur som har Nordislands største 
ruchebane. 

Vi havde en fantastisk uge og fik nog-
le gode nye venskaber og oplevelser 
med hjem i kufferten.

Nordisk Sommerlejr i 2013 foregår 
i Hillerød fra den 1. – 7. juli 2013. 
Tilmelding kan ske via vores hjem-
meside www.hillerodhostel.dk fra 1. 
februar 2013.

På badetur i islandsk lagune
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-Och för de människor som invandrar 
från andra länder är språket nyckeln 
till integration. För att bli en del av 
landet där man bor, så måste man 
lära sig språket ordentligt. Om man 
inte lär sig språket blir man aldrig 
annat än enfrämling. Det är viktigt 
för barnen också. Med språket får vi 
tillgång till miljön, landet och män-
niskorna omkring oss och vi kan kom-
municera och tala med varandra, 
säger drottningen.

Drottning Margrethe har en grund-
murat optimistisk syn på språkets 
förmåga att verkligen kunna fungera 
som kommunikationsmedel och 
förbinda människor med varandra. 
Trots, eller kanske på grund av, sin 
ställning som drottning instämmer 
hon inte med de teorier som hävdar 
att språk huvudsakligen är att betrak-
ta som ett medel för maktutövning. 

Den medvetet positiva hållningen 
bottnar i att Margrethe har ett ovan-
ligt rikt och mångfacetterat enga-
gemang för språk och språkfrågor. 

Grunden för detta engagemang lades 
redan i barndomen och var delvis en 
direkt följd av hennes mångspråkiga 
bakgrund.

Drottningen är protektor för nordiskt 
samarbete, och är mycket mån om 
att vår täta kontakt mellan länderna 
ska fortsätta. Där menar hon att språ-
ket är centralt.

– Vi danskar slarvar med uttalet och 
det gör svenskarna också, vilket gör 
det svårt för oss att förstå varandra. 
Det är ju faktiskt helt fantastiskt att 
vi kan förstå varandra, anser hon och 
lovprisar den fantastiska rikedom 
som det är att kunna tala sitt eget 
språk, i stället för att vara hänvisad till 
ett främmande språk. Hon kommer 
också in på Finlands speciella situa-
tion, där allt färre lär sig svenska.

Bör vara varsam
– Svenskan betyder ju att Finland 
får tillgång till resten av Norden. Jag 
tror att man bör vara varsam med 
att skära ned på svenskan i Finland, 
anser drottningen.

Att använda engelska i kontakten 
mellan de nordiska länderna, det 
avvisar hon helt och fullt.

– Jag betecknar det som ett mis-
slyckande om vi skulle börja använ-
da engelska i kontakten mellan de 
nordiska länderna. Rätt språk på 
rätt plats, konstaterar drottningen. 
Engelskan är mycket viktig, men i 
det nordiska samarbetet hör den 
inte hemma. Hon anser också att vi 
alltför lätt tar in engelska låneord i de 
nordiska språken. 

Drottningen och hennes syskon i den 
danska kungafamiljen var ju i prak-

tiken trespråkiga redan som barn. 
Eftersom drottning Ingrid hade två 
modersmål, svenska och engelska, 
och kung Frederik IX var dansk, lärde 
sig drottningen engelska och dan-
ska som modersmål och fick sedan 
ett tredje modersmål – även om nu 
drottningen inte vill beteckna det 
som så – när hon lärde sig svenska 
i barndomen.

Hennes son, kronprins Frederik, talar 
inte felfri svenska, men har förmågan 
att anpassa det danska språket till 
en förståelig nivå för en svensk. Det 
visade han inte minst när han som en 
något andfådd deltagare i den sven-
ska skidtävlingen Vasaloppet blev 
intervjuad på tv tidigare i år. 

”Ålderdomlig syn”
Språket och språken har spelat och 
spelar en av huvudrollerna i Margre-
thes liv och hennes glädje för att dis-
kutera språk är inte att ta miste på. 
Men hon påpekar också några gån-
ger under intervjun att hon kanske 
har en ålderdomlig syn på språk och 
att hon inte alltid är glad för hur de 
nordiska språken hanteras i skolorna 
i dag. 

Margrethe tänker tillbaka på sin 
ungdom; under tonåren hade hon 
både svenska och norska läseböcker 
i skolan. Hon läste flitigt svenska klas-
siker som Selma Lagerlöf och Esaias 
Tegnér. 

Drottningen blir lite eftertänksam. 
Men så brister hon spontant ut i ett 
diktcitat av den svenske romantikern 
ErikGustaf Geijer:

– Det brinnande hjärta, det klappar 
så fort… n

– SPRÅK ÄR ETT SÄTT ATT KOMMA 
   NÄRMARE IN PÅ MÄNNISKORNA

 Säger drottning Margrethe i intervju i boken ”Talar Norden med KLUVEN tunga  ?”
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– SPRÅK ÄR ETT SÄTT ATT KOMMA 
   NÄRMARE IN PÅ MÄNNISKORNA

Spændende debatbog om sprogforståelse    

Interviewet med dronning Margrethe, som 
dette kun er et uddrag af, kan læses i Nordisk 
Råd - og Nordisk Ministerråds svensksprogede 
årbog på 63 sider, med titlen ”Talar Norden 
med KLUVEN tunga ?” med Karin Arvidsson 
som forfatter og Jesper Schou-Knudsen som 
redaktør.

Den nordiske samarbejdsminister Manu Sare-
en er også blandt bidragyderne sammen med 
flere andre politikere bl.a. en tidligere finsk præ-
sident, nordiske forfattere, chefredaktører og 
forskere, medens unge fra de nordiske lande 
spørges om deres (nordiske) sprogforståelse. 
Bogen slutter med et indlæg af lederen af Nor-
disk Sprogkoordination, Bodil Aurstad, om 
nordisk identitet er et spørgsmål om sprogfor-
ståelse ?

Bogen og en ny dokumentarfilm ”Cool Nordic” af 
den tyske instruktør Wilfried Hauke blev præ-
senteret ved et debatmøde den 24. september 
i Den Sorte Diamant i København, ledsaget af 
en samtale mellem Manu Sareen og journalist 
Lene Johansen.

Hillerød Byråd besluttede i sommer at droppe kommu-
nens mangeårige venskabsbysamarbejde med Karlskrona 
i Sverige, Horten i Norge, Lovisa i  Finland og Ölafsfjördur 
i Island. 

Kommunen vil i stedet satse mere på f.eks. erhvervssam-
arbejde inden for en international strategi, hvor der vil 
blive satset på byer i Serbien, Kina, Polen og Ungarn samt 
Kristianstad i Sverige.

Det var den lokale Foreningen NORDEN, der i 1946 stod 
bag etableringen af den første venskabsbyforbindelse 
med Karlskrona det følgende år, og byrådets aktuelle 
beslutning blev taget uden forudgående drøftelse med 
lokalafdelingen eller efterfølgende meddelt afdelingens 
formand, Beth Espedal.

Hun har derfor skrevet til borgmester Kirsten Jensen og 
byrådets øvrige medlemmer og både beklaget beslut-
ningen og fremgangsmåden. Lokalafdelingen fik faktisk 
nys herom via en kontakt med NORDEN - afdelingen i 
Karlskrona.

Beklaget
Ifølge borgmesteren var det en offentlig debat i byrådet, 
der førte til beslutningen om at gå andre veje i kommu-
nens internationale samarbejde, og hun har samtidig 
beklaget, hvor lokalafdelingens oplevelse er, at den først 
får kommunens endelige beslutning at vide gennem kon-
takter i den svenske venskabsby:

-Mange mennesker i Hillerød har meget glæde af ven-
skabsbysamarbejdet. Det kan de fortsætte med, men Hil-
lerød sender ikke mere deltagere på vegne af kommunen, 
og vi lægger ikke budget til samarbejdet, udtalte Kirsten 
Jensen til ”Frederiksborg Amts Avis”.

Ved et arrangement i sommer i den finske venskabsby 
med deltagelse fra bl.a. de øvrige nordiske NORDEN- 
lokalafdelinger var der ifølge Beth Espedal enighed om 
at fortsætte samarbejdet også fremover uanset den 
manglende kommunale støtte hertil. Hillerød-afdelingen 
vil efter planen selv være vært ved et nordisk venskabs-
bytræf i 2018. n

Stop for 65 års 
venskabsbysamarbejde



24 NORDEN NU  NR.4 – OKTOBER  2012

Den grønlandske maler og billed-
hugger, Aka Høegh, er kendt i For-
eningen NORDEN bl.a. gennem de 
kunstværker fra hendes hånd, der 
er blevet tildelt ved overrækkelse 
af landsforeningens hæderspriser 
og tidligere ved en plakat af én af 
hendes værker, der gennem lands-
foreningen blev formidlet i tusindtal 
over hele landet.

Efter en vellykket maleriudstilling i  
kunstmuseeet i Jakobshavn sammen 
med en udstilling af  hendes mands 
værker, fotografen Ivars Silis, rejste 
ægteparret med kystfartøjet ”Sarfaq 
Ittuk” sydpå til Godthaab og videre 
til deres hjemby Julianehaab. Under-
vejs fortalte Aka Høegh deltagerne i 
en rundrejse med Grønlands Rejse-
bureau om sin barndom og senere liv 
som kunstner.

Kunstinteressen startede i hjemmet

-Jeg var meget privilegeret som kunst-
ner (i et hjem med hele 8 piger !), da 
flere kendte grønlandske kunstnere 
var familiemedlemmer, og jeg starte-
de selv som barn med at skære figurer 
ud af drivtømmer og i fedtsten. Senere 
fik jeg stor hjælp til at komme videre af 
maleren Bodil Kaalund.

-Under mine studier ved Kunstaka-
demiet i København var jeg elev hos 
bl.a. billedhuggeren Robert Jakobsen 
og min meget gode ven maleren Dan 
Sterup Hansen, fortalte Aka Høegh, 
som beskrev sine kunstneriske moti-
ver bl.a. sine børn og naturen i Grøn-
land.

Hun har endvidere illustreret mange 
bøger og grønlandske frimærker samt 
også fremstillet skulpturer og kirke-
udsmykninger hvor hun bl.a. brugte 
drivtømmer og sten fra stranden som 

byggematerialer. Sidstnævnte mate-
riale var  emnet for et symposium på 
Arbejderhøjskolen i Julianehåb, som 
hun arrangerede med deltagelse af  
17 nordiske kunstnere om temaet 
”Sten i Norden”.

Aka Høegh er et aktivt medlem af 
bestyrelsen bag etableringen af et 
grønlandsk Nationalgalleri, der skal 
præsentere kunst af både kendte og 
nye kunstnere. Der er stillet en grund 
til rådighed, og der arbejdes nu med 
at få finanseringen af byggeriet - og 
ikke mindst af den fremtidige drift - 
på plads.

Aka Høegh præsenterer ved en ny 
udstilling i Det Nordatlantiske Hus i 
København fra den 11. januar - 14. 
april 2013, et større udsnit af sit 
mangesidige værk, der inkluderer 
akvarel, tryk og skulpturer samt 
udsmykningsopgaver. n

Aka Høegh og Ivars Silis med bræen Eqip Sermia. 80 km nord for Jakobshavn, i baggrunden.

Den grønlandske kunstner Aka Høegh om sit liv og arbejde



Tapio Wirkkala (1915-1985) var en verdenskendt finsk 
designer og billedhugger. Op igennem 1940’erne og 
1950’erne var han en væsentlig hovedkraft bag den 
megen internationale interesse som finsk design påkald-
te sig. Arbejder som glasvasen Kantarel og træfadet Blad, 
som han lavede i henholdsvis 1946 og 1951, blev allerede 
i samtiden ikoniserede designobjekter, og findes i dag på 
designmuseer verden over. 

Tapio Wirkkala kan således siges at have været med til 
at opbygge en national succeshistorie, som Finland lige 
siden har kunnet opretholde og nyde godt, nemlig at 
være en af de betydeligste designnationer i verden. En 

Finlands
historie, 
kunst 
og design
Udstilling og seminar på Kunstmuseet i Tønder

position landet sætter en tyk streg under i år, hvor Hel-
sinki er udråbt til World Design Capital 2012. 

Men Tapio Wirkkala var også billedhugger og skrev sig 
ind i den finske kunsthistorie ved bl.a. at være den første 
til at bryde med den figurative skulpturtradition i Finland 
samt at grundlægge en tradition indenfor moderne finsk 
træskulptur, som fx en kunstner som Kain Tapper bygger 
videre på. Kain Tapper er en central person for Kunst-
museet i Tønder, idet museet ejer den største samling 
af hans værker, som kan ses udenfor Finland, heriblandt 
hovedværket Emma fra 2001. 

I forbindelse med særudstillingen Tapio Wirkkala – bil-
ledhugger, som sluttede den 30. september, afholdt 
Kunstmuseet den 11. september et seminar, hvortil var 
indbudt to indledere som er hovednavne indenfor finsk 
kunst og design, nemlig den finske arkitekt og teoretiker, 
Juhani Pallasmaa og den tidligere direktør på kunstmu-
seet EMMA i Espoo, nu forfatter og journalist, Markku 
Valkonen. Øvrige indbudte indledere var Inge Adriansen, 
museumsinspektør, Sønderborg Slot, og Anne Blond, 
museumsinspektør, Kunstmuseet i Tønder. n

Kantarelli

Træfad

Kunstinteressen startede i hjemmet



Et væsentligt stykke nordisk kul-
turhistorie er interessant beskre-
vet i bogen ”Afholdsbevægelsen 
i Norden”, udkommet på forlaget 
Hovedland. Med dette værk kastes 
lys over nogle af de kræfter og til-
tag, der i tidens løb har manifesteret 
sig som modtræk mod alkoholmis-
brugets ulykkelige skadevirkninger. 
Læsning af bogens forskellige afsnit 
giver indtryk af en mangfoldighed 
af bestræbelser og et engagement 
hos enkeltpersoner, der næsten kan 
forbløffe i dag, hvor medlemstilgan-
gen i afholdsbevægelsen såvel som 
i flere andre folkelige bevægelser er 
vigende. 

Afholdsbevægelsen har ifølge ”Det 
arbejdende folks kulturhistorie”, 
SID/Fremad 1990, været en af de 
største og stærkeste organisatio-
ner, Danmark har set, med omkring 
175.000 medlemmer. I den nye bog 
anføres det forsigtigt, at afholdsbe-
vægelsen var i en næsten eksplosiv 
vækst i begyndelsen af 1900-tallet, 
og at toppunktet blev nået i 1917 
med cirka 150.000 registrerede 
afholdsmænd og –kvinder. Bevægel-
sen har præget generationer navnlig 
i perioden omkring 1880 til 1917, 
hvor en kraftig lovmæssig forhøjelse 
af spiritusafgiften slog bremsen i for 
alkoholforbruget.

Bogen repræsenterer den første 
samlede fremstilling af bevægelsens 
historie i hele Norden. Den består 
af bidrag fra en række skribenter, 
der alle har arbejdet vederlagsfrit. 
Hovedforfatter og samlende kraft 
er Henning Sørensen, formand gen-
nem de seneste 20 år for Danmarks 
Afholdsforening. Han står for et bredt 
overblik over bevægelsens udvikling 
i Danmark samt for afsnit om Blå 

Afholdsbevægelsen i Norden 
– en stærk folkelig strømning
Af Dora Bentsen

Kors’ landsformænd, afholdspres-
sen i Danmark, Larsen-Ledet Prisen, 
afholdshoteller i Danmark – supple-
ret af Bjarne Hvidberg med indlæg 
om afholdshotellet Stella Maris – 
og afholds - anekdoter fra Henning 
Sørensens eget flittige, livslange 
virke for afholdssagen. 

Nordiske skildringer
Carl Lundbladh giver på svensk et 
vægtigt bidrag om nykterhetsrörel-
sen i Sverige. Navnet er et pseudo-
nym – afsnittet er i realiteten skrevet 
af Rolf Bromme, der sammen med 
flere andre af bidragsyderne fra Sve-
rige, Norge, Færøerne og Estland 

var rejst til København i anledning 
af bogens præsentation. Harald Dyr-
korn beskriver på norsk hovedtræk 
af historien om Det Norske Totalav-
holdsselskap og kampen mod alko-
holen i Norge og udviklingen af alko-
holpolitikken. 

Olav Willadsen, filosof, digter og 
advokat, formand for Afholds - og 
Højskolehotellet i København og 
styrelsesmedlem i Foreningen NOR-
DENs Københavnsafdeling, giver et 
overblik på dansk over den finske 
afholdsbevægelse. Desuden giver 
han et kort tilbageblik på livet i et par 
afholdsforeninger, herunder Slagelse 

Forsideillustrationen gengiver et maleri fra Færøerne af William Gislander: ”Vilde 
svaner i snefog med Store Dimon i baggrunden”, 1924.
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Afholdsforening, hvor begge hans forældre, Ines og Niels 
Kristian Willadsen, var særdeles aktive.

Om afholdsbevægelsen i Island bringes et afsnit på 
islandsk; dette afsnit er tillige gengivet i bogen på dansk i 
Björg Magnusdottir’s oversættelse. Der berettes blandt 
andet om indførelse af alkoholforbud i 1915 og efterføl-
gende handelstvist om eksport af islandske fisk til Spanien 
og import af spanske vine til Island. Forbuddet måtte vige.

Kai Willadsen giver et resumé over afholdssagen på Fær-
øerne, og der tilføjes i bogens sidste del yderligere seks 
supplerende bidrag om den færøske afholdssag. 

Med en orientering om pastor P. Hellmann fra Godthåb i 
Grønland og hans store arbejde omkring 1955 inden for Blå 
Kors for at modarbejde det grønlandske folks store alko-
holforbrug er hele Norden forbilledligt omfattet af beskri-
velserne, så der kan sammenlignes og findes ligheder og 
forskelligheder mellem de forløb, afholdssagen har haft i 
de nordiske lande. I det svenske bidrag peges for eksem-
pel på, at det i høj grad var de samme idéstrømninger, som 
omkring midten af 1800-tallet slog rod i de nordiske lande 
cirka samtidigt. 

Forskellige opfattelser
Afholdsbevægelsen har imidlertid langt fra været en 
enheds-organisation. Henning Sørensen anfører i sin indle-
dende beskrivelse, at ”man i de forskellige foreninger havde 
forskellige opfattelser af, hvor stor en betydning religion 
skulle have. Nogle ønskede at bruge afholdsbevægelsen 
som løftestang for egne religiøse synspunkter, mens andre 
mente, at en religiøs forankring ville være en god hjælp for 
tidligere misbrugere til at blive afholdende. Og endelig var 
der dem, der mente, at afholdssagen burde være et rent fol-
keligt anliggende uden hensyntagen til religiøs eller politisk 

overbevisning. Det blev Danmarks Afholdsforenings linje” 
– og den linje, som ifølge Henning Sørensen efter mange års 
brydninger karakteriserer organisationen endnu i dag.

De kirkelige organisationer og bevægelser med afholden-
hed som et vigtigt element er i bogen nærmere beskrevet 
af Jens Peter Lauge Giversen, medens ordener og loger 
med afholdenhed fra berusende midler på programmet 
er beskrevet af Svend Arne Jensen og Kirsten Larsen. En 
omtale af Minnesotamodellen som behandlingsprogram 
for alkoholikere gives af Anna Hundal, og en personlig 
beretning om en barndom på Slagelse Afholdshotel gives 
af tidligere sognepræst Eva Meile. 

Afholdsbevægelsen er i tilbagegang. Som Jens Peter Lau-
ge Giversen skriver i bogen: ”Totalafholdenhed er ikke 
længere moderne, heller ikke i kirkelige kredse.” Henning 
Sørensen filosoferer over bevægelsens mulige fremtid og 
slår fast, at bevægelsens faste kerne ikke opgiver uden 
kamp. Der er tilmed kommet nye unge mennesker ind i 
Danmarks Afholdsforening fra Straight Edge bevægelsen, 
og måske er det foreningens mulighed for overlevelse i 
balance mellem tradition og fornyelse.

Med denne bog er der sikret eftertiden viden om en vig-
tig strømning i dansk og nordisk kulturliv, skrevet mens 
bevægelsen endnu er aktiv i Danmark. Den er dermed 
også et memento til andre folkelige foreninger om, at 
historie skal skrives og levendegøres i tide for at blive 
forstået og husket! n

Afholdsbevægelsen i Norden. Forfatter Henning Søren-
sen, bidrag fra flere forfattere. Rigt illustreret med fotos, 
også med materiale, der ikke før har været publiceret. 
Udkommet på Forlaget Hovedland 2012. 436 sider. Vej-
ledende pris 329 kr. 

Den danske kandidat til dette års nordiske filmpris er den 
anmelderroste publikumssucces ”En kongelig affære”. 
Filmen er indstillet af den danske jury bestående af film-
anmelderne Per Juul Carlsen, Jakob Wendt Jensen og Eva 
Novrup Redvall.

”En kongelig affære” høstede stor opmærksomhed og 
vandt en Sølvbjørn for bedste manuskript og bedste 
mandlige hovedrolle ved Berlin Film Festival. Siden fil-
mens biografpremiere den 29. marts i år, er den set af 
mere end 500.000 danskere og er solgt til 78 lande.

Nordisk Råds Filmpris er på 350.000 kr. og gives til en film, 
der udmærker sig ved at være forankret i den nordiske 
kultur og som har en høj kunstnerisk kvalitet. Derudover 
skal den udmærke sig i kraft af sin originalitet og formå 
at forædle filmkunstens mange elementer i et overbevi-
sende og integreret værk.

”En kongelig affære” kandidat til Nordisk Råds Filmpris 2012
Midt i oktober annoncerer en jury bestående af én 
repræsentant fra de hvert af de fem nordiske lande årets 
vinder af filmprisen. Det danske medlem af juryen er fil-
mjournalist Per Juul Carlsen. Vinderne 
vil få prisen overrakt ved Nordisk Råds 
session i Helsingfors den 31. oktober, 
hvor også modtagerne af Nordisk Råds 
Litteraturpris, Musikpris og Natur- og 
Miljøpris bliver hædret.
Målet med priserne er blandt andet at 
styrke det nordiske kulturfællesskab og 
udvikle Norden som et kulturelt hjem-
memarked.

De øvrige nordiske kandidater er filme-
ne: Kovasikajuttu (The Punk Syndrome) 
- Finland, Á Annan Veg  - Island, Kom-
pagni Orheim - Norge og Play - Sverige.
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Da den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson besøg-
te Flensborg ved sidste års litteraturfestival fik han stillet 
et af de spørgsmål, som alle forfattere kommer ud for: 
Hvad handler din nye roman om? Da han er en mand af 
ikke mange ord, svarede han sådan: Min forrige roman 
handlede om havet, den nye handler om sneen. Så havde 
han ikke sagt for meget!

Naturens voldsomme kræfter
For så kort kan det i grunden siges. ”Himmerige og hel-
vede”, som udkom 2010, handler stort set om naturens, 
havets voldsomme kræfter, som i et samfund som det 
islandske for omtrent 100 år siden kostede ikke få men-
neskeliv. Og den næste roman ”Englenes sorg”, som er 
en direkte fortsættelse af den første, udkom sidste år, 
og fortæller om en snestorm, et uvejr, som folk på vore 
breddegrader knapt kender til. De fleste vil sikkert tænke, 
kan dette virkelig være interessant læsning. 

Ja, det kan det, for Jón Kalman er en gudbenådet skribent. 
Hans bøger udmærker sig ved sit usædvanligt smukke 
poetiske sprog, sætninger som hele tiden overrasker, tan-
ker og overvejelser, som gør, at man som læser stopper 
op og tænker, at dette er sagt så godt og er så vigtigt, 
at man må læse det igen for at lægge sig det på sinde. 
Gang på gang bladrer man frem til sidste side og tænker, 
at denne roman kunne godt være dobbelt så tyk. For Jón 
Kalman skriver poetisk, så englene må synge. Man ønsker 
at forblive i bogens særlige stemning og poetiske univers 
så længe som muligt. 

Kort sagt man er i godt selskab med Jón Kalman, og jeg 
kan betro den interesserede læser, at de to romaner 
er del af en trilogi, vi kan vente os mere, for den tredje 
roman er allerede udkommet på islandsk.

Himmerige og helvede
Som sagt – et liv på kanten af det mulige - det er, hvad de 
to romaner bl.a. handler om. Men de handler også om 
kærligheden til litteratur, om venskaber, om kærlighed 
mellem elskende, mellem søskende, en kærlighed som 
gør livet mere tåleligt i disse barske egne af verden.

I den første roman ”Himmerige og helvede” er hovedper-
sonerne to unge mænd: drengen og Bardur. Førstnævnte 
får aldrig noget navn, han hedder slet og ret drengen. 

Af Anette Jensen

Poesi så englene synger
Om værker af Jón Kalman Stefánsson, der gør indtryk

Hans ven er Bardur, de to lever af fiskeri. De har et smukt 
venskab, som gør trængslerne mindre, og de har begge 
en stor lidenskab for litteratur, og hver ledig stund går 
med at læse bl.a. Miltons ”Det tabte paradis”. I digtningen 
får de afløb for deres afsavn og længsler. I poesien åbnes 
ind til skønheden og kærligheden, som trods alt også er 
en del af menneskets liv, og som modsvarer den hårdhed 
og voldsomhed, livet som fisker byder på. 

Hede kærlighedsbreve
Bardur er en dagdrømmer. Havde han levet i dag, var han 
måske blevet forfatter, i hvert fald ikke fisker. Han skriver 
brændende hede kærlighedsbreve til sin kæreste, som 
han må undvære lange perioder af året. Breve inspireret 
af Miltons ”Det tabte paradis”. ”Intet er mig skønt uden 
dig”, skriver Bardur til sin kæreste. Poesien lader ham 
glemme det hårde daglige slid, digtene lader ham for en 
stund glemme barskheden og håbløsheden. For på kan-
ten af det mulige kan livet også være smukt, bl.a. når den 
rummer litteratur og poesi. 

Poesien som trøst
Drengen søger trøst i poesien, den dulmer hans smerter, 
for livet har ikke behandlet ham skånsomt. Han kom-
mer fra en familie, hvor forældrene elskede hinanden og 
deres tre børn. De var småkårsfolk, samtidig var litteratur 
deres lidenskab. De bor ikke for ingenting i det land, hvor 
sagalitteraturen blev til allerede i middelalderen. Fra for-
ældrene har drengen sin interesse for læsning. Men en 
dag tager havet faderen. Moderen forsøger at holde sam-
men på den lille familie, hun fortæller børnene om fade-
ren, for at han ikke skal glemmes. Hun giver sine børn et 
smukt billede af faderen, hun beskriver ham, så han lever 
i børnenes tanker, et lys at varme sig ved, et lys at savne. 
Hun indprenter sine børn, at de skal holde sammen og 
indgyder dem mod. Men en skønne dag bliver også hun 
og en lille datter revet væk under en influenzaepidemi. 

Til begge sine drenge når hun at nedkradse et brev: ”Lev! 
Din mor som elsker dig.” Dette er drengens baggrund, 
håbet bærer han med sig, han har kendt til trygge forhold, 
og han har desuden sin ven og poesien. Men drengen 
mister også Bardur, for poesi kan være livsfarlig: En dag 
de skal på torskefiskeri, er Bardur så optaget af at lægge 
sig nogle linjer af Milton på sinde, at han glemmer sin 
skindanorak. Og det kan være skæbnesvangert, når man 
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tager på fiskeri i ishavet. For døden lurer altid lige om 
hjørnet. Bardur dør af kulde, og drengen er så alene, at 
han ikke har lyst til at fortsætte livet.

Englenes sorg
Det er ved dette tab af vennen, den næste roman ”Eng-
lenes sorg” tager sin begyndelse. Drengen har mest af 
alt lyst til at forlade denne verden, men ved et tilfælde 
kommer han til at ledsage postbuddet Jens på en farefuld 
færd over islagte fjelde for at bringe post ud til afsides-
liggende egne af landet. Og denne groteske rejse bliver 
faktisk hans redning. Også i dette andet bind spiller netop 
fortællingen, litteraturen en afgørende rolle. 

Når posten Jens og drengen kommer ind og overnatter i 
beskedne tørvehytter fortælles om mennesker, som nok 
er materielt fattige, men åndeligt rige, bl.a. fordi littera-
turen spiller en rolle for dem. De ejer ikke mange bøger, 
men de kan sagaerne udenad, de læser i bibelen, og sal-
medigteren Hallgrímur Péturssons (samtidig med Kingo) 
passionssalmer er folkeeje. Fattige bønderkoner svær-
mer for digtsamlinger – digte ”som ikke forbliver roligt 
på siden, men letter og giver os vinger”, som en kvinde i 
en afsides egn formulerer det.

Barskt, men smukt
Posten og drengen møder overalt mennesker, som for-
tæller om et hårdt og udsat liv, børn dør tidligt og foræl-
dre fra deres børn, livet er barskt, men også smukt. Og 
det er dette sidste, som gør det en fryd at læse denne 
forfatter, som skriver så smukt om kærligheden mellem 
elskende, mellem forældre og børn, mellem søskende. 
Der er den sejlivede Jens, postbuddet, som elsker Salvør, 
Salvør som blev svigtet af sin tidligere ægtefælle, som 
bankede hende sønder og sammen. Salvør er dog også 
en handlingens kvinde, egenhændigt har hun taget skæb-
nen i egen hånd og dræbt sin voldelige ægtefælle (sagalit-
teraturen inspirerer til stadighed). 

Nu har Salvør fundet sammen med Jens, men han er 
bange for at svigte hende også, han er svag over for alko-
hol. Men et svigter Jens ikke: Sin gamle far og sin ånds-
svage søster, de er afhængige af ham, og han kunne ikke 
drømme om at lade dem i stikken, og bl.a. også for deres 
skyld udholder han sit mere end krævende job som post 
på Islands farlige og ufarbare fjelde. 

Og uvejret raser i denne roman, sjældent læser man om 
et sådant sønderrivende uvejr. Det er beskrevet så over-
bevisende, at man som læser føler det tydeligt på egen 
krop, mærker kulden, savnet, døden, det dødbringende 
uvejr! Uvejret bliver et billede på de kampe, mennesket 
også må kæmpe med sig selv.

Jón Kalman er en forfatter, som gør indtryk og stikker 
dybt. Han skriver varmt og humoristisk om menneskets 
barske og indviklede tilværelse på denne udsatte planet. 
Han skriver om forhold, som ganske vist foregår i Island 
for omtrent 100 år siden, men de spørgsmål bogen rejser 
er almengyldige og aktuelle for ethvert samfund. Det er 
derfor han berører sin læser. Læs ham og døm selv! n

Jón Kalman Stefánsson: Himmerige og helvede, 2010, 
Englenes sorg, 2011. Batzer & co.



30 NORDEN NU  NR.4 – SEPTEMBER  2012

Tem
a: Litteratur i N

orden

Historien om Alvilda begyndte som idé under et ophold 
på øen Hirsholm i det nordlige Kattegat.  Jeg stod med 
min søn på øens kirkegård og så på en gammel, udvisket 
gravsten. Af ren kedsomhed forsøgte vi at tyde inskrip-
tionen, og min søn fandt på at gnubbe stenen med jord, 
som lagde sig ned i bogstaverne og efterhånden fik dem 
til at træde frem. Efter en ihærdig indsats lykkedes det 
os at læse:  SHS HERUNDER HVILER DEN SALIGQUINDE 
SISSEL BERTELSDATTER ANNO 1692.

Derfor starter romanens første del, som hedder Sissels 
skat, i 1692. Hos mig er Sissel ikke en ”salig quinde”, men 
en 14-årig pige, der optræder på skift med 11-årige Alvil-
da i kapitlerne om nutiden . Sammen med lillebror Alfred 
er Alvilda på en uendelig kedelig ferie på øen. Kedelig, 
indtil de begynder at jagte Sissels skat. 

For at gøre beskrivelserne i de historiske kapitler så vir-
kelighedstro som muligt, læste jeg en masse om tiden. 
Især om livet på forskellige danske øer, og her har jeg 
opsnappet lidt fra hver af dem og sat det sammen til eget 
brug på min fiktive ø. 

Jeg vidste fra starten, at bogen skulle slutte på Island. Der-
for blev børnenes far gjort til islænding. Da jeg pludselig 
øjnede en mulighed for senere på året også at komme til 
Grønland, var det nærliggende at sende Alvilda og Alfred 

samme vej. Så den skat, børnene finder i første del, består 
bl.a. af en grum, hvid figur med hul i og en let, sort sten 
med blanke flader. – Jeg forestillede mig dengang, at den 
sorte sten var et stykke lava, men den endte i bogens 
tredje del med at være noget helt andet.

To uger i grønlandsk bygd
I Grønland tilbragte jeg to uger i bygden Oqaatsut med 
ca. 35 mennesker og en masse hunde.  Ligesom i andre 
bygder er der en butik, en skole og et servicehus, hvor 
man kan vaske tøj og tage bad (der er ikke vand i husene). 
I Oqaatsut er der desuden en restaurant og nogle huse, 
man kan leje sig ind i, og det gjorde jeg. 

Her fik jeg nogle billeder af, hvordan der kunne se ud 
på det sted i Grønland, hvor Alvilda og Alfred går i land 
i bogens anden del, som hedder Alvildas amulet. Men 
også her bruger jeg af virkeligheden og ændrer den, så 
den passer til min historie. Da jeg efter opholdet i bygden 
var i Ilulissat, kom DR’s pigekor under ledelse af Michael 
Bojesen tilfældigvis samtidig til byen og gav koncert i 
kirken.  Jeg kan ikke huske, om de også sang slutningen 
af Bojesens meget smukke Lidt af Evigheden, men det 
gør koret altså i min historie, hvor det får en forrygende 
virkning!

Udover at se mig om og gøre mig umage for være en del 
af stedet læste jeg en masse om både det moderne og 
det gamle Grønland. For nu var min plan, at bogen skulle 
fortsætte både i fortid og i nutid. Samtidig skulle der ske 
en gradvis øget interaktion mellem de to tider. Så hvor 
hovedpersonerne i første del finder sporene fra fortiden, 
kommer de i anden del direkte i kontakt med den.

Islandsk inspiration
På Island boede jeg i Reykjavik og besøgte flittigt omeg-
nen, herunder Seltjarnarnes og turistmålene i ”den gyld-
ne cirkel”, hvor jeg fik billeder af, hvor tredje del, Skæbne-

Det begyndte med en gravsten
Bente Høegh, mangeårigt medlem af Foreningen NORDEN og 
nu også forfatter, fortæller om sin research i forbindelse med 
børne-ungeromanen Alvilda, der foregår i tre nordiske lande

Bente Høegh, tidligere bibliotekar og kulturchef. Master i 
Oplevelsesledelse fra Roskilde Universitet 2007. Debute-
rede i tidsskriftet “Hvedekorn” i 1977, derefter forfatter-
skole hos Poul Borum. Medstifter af forlaget Kvindetryk, 
der i 1979 udgav hendes digtsamling ”De lever af vores 
længsler”.  Debuteret som børne/ungdomsbogsforfatter 
med romanen “Alvilda”, der udkom på Turbine forlaget i maj 
2012. (244 sider, vejledende pris 299 kr.)
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Bogens flotte omslag

stenen, skulle udspille sig. I denne del skulle børnene helt 
ind i fortiden, så jeg brugte også megen tid på museer for 
at danne mig billeder af landet i 1742, som skulle være 
tiden for de historiske kapitler. Her var Nationalmuseet 
og frilandsmuseet udenfor byen til stor nytte.

Det var en dejlig oplevelse at rejse i Norden som både 
turist og håbefuld forfatter med den selvopfundne  opga-
ve at researche til romanen, ligesom det var sjovt at læse 
så meget nyt stof. Godt nok er fortællingen om Alvilda og 
Alfred en værre røverhistorie og fri fantasi, men der er 
(kultur)historisk hold i den. Jeg har lavet en oversigt over 
de kilder m.m., som jeg har brugt, som kan ses på http://
altomalvilda.wordpress.com/sandt-eller-falsk/ . n

Nordisk Råds Musikpris 
2012 tildeles den 35-årige 
islandske komponist Anna 
Thorvaldsdóttir, som har 
internationalt ry inden for 
ny kompositionsmusik. Pri-
sen gives for hendes orke-
sterværk Dreymi, og bedøm-
melseskomitéen begrunder 
valget således:

"Dreymi åbner symfoniorke-
strets rum på en uvant og nyskabende måde. Begyndel-
sen og slutningen af værket flyder frit uden tidsangivelse 
og skaber en cyklisk tidsforståelse som kan minde om den 
vi finder i nordiske myter og naturmystik. Musikken stræ-
ber efter at få erfaringen af kronologisk tid til at ophøre 
– ligesom i drømme.

I de oldnordiske sagaer kommer mennesket i dialog med 
naturen via drømmene. I drømmene bruger vi andre 
sprog og andre sanser. Drømmene forbinder nat og dag, 
lys og mørke, og det er i drømmesynerne at mennesket 
lærer om døden. Musikken er sanselig og rolig, men kan 
også overraske og være kraftfuld og brutal.

Med Dreymi skriver Anna Thorvaldsdóttir sig ind i en 
nordisk orkestertradition som henter sine klangfarver 
fra både den elektroniske musik og fra naturlydene i den 
nordiske folkemusik. Klangene er omhyggeligt optegne-
de – næsten som små broderier. Men værket er måske 
især unikt fordi det præsterer at opbygge og udfolde en 
stor form inden for en tid som tilsyneladende står stille. 
Værket vokser for hver gennemlytning, og det gør os nys-
gerrige efter mere”.

Nordisk Råds Musikpris er på 350.000 kr. Prisen overræk-
kes til Anna Thorvaldsdóttir under Nordisk Råds session i 
Helsinki i begyndelsen af november. n

Nordisk Råds 
Musikpris 2012 til 
islandsk komponist

Anna Thorvalds-
dóttir  (Fotograf 
Hrafn Asgeirsson)
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Hus i Odense
Den 31. august tog den grønlandske sangerinde, Julie 
Berthelsen, og by- og kulturrådmand i Odense, Steen 
Møller, de første spadestik til et nyt nordatlantisk kul-
turhus i Odense. Huset vil stå færdigt i efteråret 2013 
og byde på kultur, mad og oplevelser, der har relation til 
Grønland, Færøerne og Island.

Udover at blive et centralt hus for den nordatlantiske 
kultur bliver Nordatlantisk Hus også en vigtig frontløber i 
den udvikling, der skal forvandle den gamle industrihavn 
i Odense til et rekreativt oplevelses- og beboelsesom-
råde.

Ideen om at få et Nordatlantisk Hus på Odense Havn er 
søsat af det Grønlandske Hus i Odense i samarbejde med 
Odense Kommune, der har doneret den attraktive byg-
gegrund og medfinansierer byggeriet med 20. mio. kr. 
samt yder et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr.

I Nordatlantisk Hus kan man opleve nordatlantisk kultur 
på nært hold. Beliggenheden er så nordatlantisk, som 
den kan blive i Odense tæt på vand, havn og åben him-
mel, og huset får en restaurant lige ud til kanalen, hvor 
man både kan nyde den gode udsigt og et godt måltid 
nordatlantisk mad. Derudover kommer der en nordatlan-
tisk butik med design og kunsthåndværk samt moderne 
konferencefaciliteter.

-Det Grønlandske Hus i Odense, der i over 30 år har haft 
adresse på Hunderupvej 61, flytter ned i Nordatlantisk 
Hus og bliver centrum for husets aktiviteter. Vi glæder os 
til at få mere plads, komme tæt på vandet og udnytte de 
nye samarbejdsmuligheder, siger Kirsten Mærsk, direk-
tør for det Grønlandske Hus i Odense og det kommende 
Nordatlantisk Hus.

Det nye hus bliver en spændende bygning med tydelig 
reference til nordatlantisk byggestil, f.eks. kommer huset 
til at stå på pæle, og det åbne miljø skal lede tankerne hen 
på fællesskabet i en bygd, hvor alle kender alle. n

En skitse der viser, hvorledes det nye hus vil se ud en forårsdag.


