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Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Begivenhederne i 1814, der førte til Norges 
adskillelse fra Danmark, blev fejret i begge lan-
de med festligheder omkring den norske nati-
onaldag den 17. maj. Også mange danskere 
deltog i festlighederne i Norge bl.a. i Oslo.

Søndag 18. maj blev monumentet over Christi-
an Frederik afsløret på Eidsvolls Plads uden for 
det norske Storting. Dronning Margrethe (der 
også er protektrice for Foreningen NORDEN) 
foretog afsløringen af monumentet, udført af 
billedhuggeren Kristian Blystad.

Monumentet var den norske regerings gave til 
Stortinget i anledning af grundlovsjubilæet. Det 
norske kongepar og prins Henrik også var til 
stede sammen med bl.a. repræsentanter for 
Stortinget og kunstneren selv.
 
Christian Frederik var en central figur ved begi-
venhederne, som førte frem til grundlovens udar-
bejdelse på Eidsvoll. Han blev Europas første 
folkevalgte monark, da Rigsforsamlingen valgte 
ham til norsk konge 17. mai 1814. Han besteg 
den danske trone som Christian 8. i 1839.

En kongelig afsløring ved 200 års jubilæet
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NYT FRA REDAKTIONEN
Det er sjældent at redigeringen 
- og indholdet af NORDEN NU 
er genstand for en bred debat, 
og det var derfor positivt, at 
dette skete ved landsforenin-
gens repræsentantkabsmøde i 
Odense i maj. 

Baggrunden var kritik af et medlem i Odsher-
red-lokalafdeling, som ved afdelingens gene-
ralforsamling betegnede bladet som et kede-
ligt referat-blad, eller som lokalafdelingens 
formand, Jørgen Andresen, udtrykte det på 
repræsentantskabsmødet: Indholdet af NOR-
DEN Nu er mere som bladet ”Information” end 
som Ekstra Bladet.

Det tager jeg personligt som en kompliment, 
men læs selv mere om debatten også om dette 
emne i referatet (!) af dette årlige møde i lands-
foreningens højeste myndighed.

I dette nr. er der også flere læserbreve eller 
kommentarer til sådanne, hvilket absolut må 
hilses velkommen i bladets spalter. 

Udsagnet at ”dialog fremmer forståelsen” 
gælder både i forholdet mellem NORDEN Nu 
og dets læsere og under en sådan debat om 
bladets indhold og udformning.

Bladudgivelse er også en tillidssag, og derfor er 
en meddelelse fra Kulturstyrelsen om et tilskud, 
efter ansøgning, fra Folkeoplysningspuljen er 
bevilget til et fremtidigt temanummer af NOR-
DEN Nu, naturligvis modtaget med tilfredshed 
i redaktionen. 

Tema - siderne  i oktober-udgaven vil derfor 
omhandle  emnet ”Folkeoplysning om Norden 
for børn og unge i skolen”, i et positivt sam-
arbejde med landsforeningens uddannelses-
udvalg.

Til slut en lille forbrugeroplysning, igen som 
svar på et læserspørgsmål: Alle artikler og 
fotos i NORDEN Nu uden signatur er forfattet/
fotograferet af undertegnede. Så enkelt er dét.

Med sommerhilsen
Preben Sørensen
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En øget folkelig opbakning til EU går 
via et styrket nordisk samarbejde.

Af Karen Ellemann – landsformand

	vis	ikke	det	nordiske	samarbejde	styrkes,	vil	befolknin-
gerne	i	Norden	være	delte	og	utrygge	ved	den	øgede	inte-
gration	 i	 Europa.	Hvis	de	nordiske	 værdier	bliver	 taget	
alvorligt	og	samordnes,	vil	der	være	langt	bedre	mulighe-
der	for	en	harmonisk	deltagelse	i	den	europæiske	proces.	
De	nordiske	lande	har	endnu	ikke	formået	at	udnytte	det	
fælles	potentiale	i	tilstrækkelig	grad,	selvom	de	værdier,	
vi	sammen	bygger	på,	har	haft	stor	indflydelse	på	sam-
fundsudviklingen	langt	ud	over	Nordens	grænser.	Vi	har	
haft	mulighed	 for	 at	 eksperimentere	 og	 udvikle	 vores	
samfund	fra	midten	af	forrige	århundrede	og	fremefter.	
Norden	har	sat	nye	standarder	for	samfundsudviklingen,	
som	andre	både	misunder	og	beundrer	os	for.	

Norden	 har	 behov	 for	 en	 dynamisk	 udvikling	 udadtil,	
ikke	mindst	i	forhold	til	den	europæiske	udvikling.	Med	
optagelsen	af	de	nye	lande	i	EU,	som	vel	at	mærke	ikke	
mindst	var	et	fælles	nordisk	projekt,	bliver	der	mere	
plads	til	et	nordisk	fremstød.	EU	udvides	i	disse	år	
i	bredden,	hvilket	betyder,	at	EU	 ikke	samtidig	
i	samme	grad	kan	udvides	i	dybden.	Virkelig-
gørelsen	af	unionen	med	fælles	statsborger-
skab	i	en	føderal	enhed	er	ikke	foreløbig	en	
europæisk	mulighed	med	så	mange	lande	
som	deltagere.	Ensartethed	som	et	euro-
pæisk	mål	møder	da	også	skepsis	i	alle	de	
nordiske	 lande.	 Visionen	 om	 fremtidens	
Europa	bør	være,	at	Europa	skal	finde	sin	

styrke	i	samarbejdet	mellem	forskellighederne.	Ambitio-
nen	må	være	at	skabe	et	Europa,	hvor	folk	lever	i	frede-
lig	sameksistens	med	forskellighederne	og	respekten	for	
hinandens	værdier.	

Den	 internationale	 handel	 og	 økonomi	 bliver	mere	og	
mere	liberaliseret,	så	ingen	grænser	hindrer	dens	bevæ-
gelighed	-	ikke	engang	EU’s.	Og	derfor	har	vi	brug	for	et	
stærkt	EU.	Det	er	den	erkendelse,	der	gør	et	dedikeret	
nordisk	engagement	i	Europa	så	nødvendigt.	Og	det	er	
den	erkendelse,	der	bør	føre	til	en	mere	pragmatisk	hold-
ning	til	det	europæiske	samarbejde	i	Norden.

H
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-Jeg	er	stolt	over,	at	landsforeningen	har	mange	gode	bud	
på	det	nordiske	samarbejdes	muligheder	i	dag	og	i	frem-
tiden.	At	vilkårene	er	ændret,	og	vi	skal	betragte	det	nor-
diske	i	en	europæisk	og	global	sammenhæng,	idet	det	er	
en	realitet.	Det	er	dagens	og	fremtidens	virkelighed	–	og	
udfordring.	Og	Nordens	potentiale	er	ikke	til	at	tage	fejl	
af.	Selv	i	global	sammenhæng	”fylder	vi”,	understregede	
landsformand	Karen	Ellemann	ved	landsforeningens	årli-
ge	repræsentantskabsmøde,	der	denne	gang	blev	afholdt	
i	Læringscentret	i	Odense.

-	Men	vi	udnytter	potentialet	for	lidt!	Jeg	ved	ikke,	om	det	
er	en	af	vores	dårlige	værdier	–	dem	har	vi	jo	også	–	der	
præger	os,	nemlig	værdien:	Du skal ikke tro, du er noget 
eller	med	Sebastians	ord:	Hvis du tror du er noget, er der 
noget du har misforstået!	Jeg	har	lige	været	inde	at	se	på	
de	globale	BNP-tal	for	2013,	og	hvis	vi	lægger	de	nordiske	
BNP-tal	sammen,	er	vi	verdens	12.	største	økonomi.	Vi	er	
ikke	så	ubetydelige,	som	vi	selv	gerne	går	og	tror!	

-I	løbet	af	året	kom	jeg	ud	med	et	meget	kontroversielt	
budskab	om	at	reformere	det	nordiske	samarbejde.	Jeg	
har	længe	–	også	fra	min	tid	som	minister	for	området	–	
ønsket	en	grundlæggende	debat	om	det	nordiske	samar-
bejdes	form.	Grundlæggende	fordi	jeg	mener,	at	der	er	så	
meget,	vi	skal	have	gjort	i	den	nordiske	sammenhæng,	så	
mange	visioner	og	så	mange	muligheder	i	samarbejdet,	
at	jeg	ofte	har	en	fornemmelse	af,	at	et	stort	tungt,	dyrt	
og	bureaukratisk	system	ofte	kan	stå	i	vejen	for,	at	vi	kan	
skabe	de	resultater,	som	vi	ønsker.	

Tem
a:	Repræ

sentantskabsm
ødet	2014

En reformproces er sat på skinner
Understregede landsformand Kaen Ellemann ved Foreningen NORDENs 
repræsentantskabsmøde 

-Jeg	har	også	flere	gange	forsøgt	at	råbe	medierne	op	i	
denne	debat,	men	uden	held.	Derfor	blev	tonen	nok	lidt	
skinger	i	den	kronik,	der	lagde	grunden	til	den	efterføl-
gende	debat.	Nogen	siger	at	målet	helliger	midlet	–	og	
nu	kom	debatten	da	frem	i	lys	lue.	Så	kan	der	godt	være	
nogen	blandt	jer,	der	ærgrer	sig	over,	at	der	skal	det	til.	
Men	den	gode	nyhed	er,	at	budskabet	er	taget	op,	og	en	
reformproces	er	sat	på	skinner.	En	virkelig	reform	–	ikke	
nogle	små	ryk	på	stedet.	Vi	er	enige	om,	at	forholdet	til	de	
politikudvalg,	der	er	i	alle	de	nordiske	parlamenter,	skal	
styrkes,	og	derfor	har	jeg	også	sendt	et	brev	til	Folketin-
gets	formand	med	det	budskab.	Det	kan	så	følges	op	af	
Stortingets	formand,	Olemic	Thommessen,	som	er	min	
kollega	i	Foreningen	NORDEN	i	Norge	og	i	mange	år	har	
været	med	i	Nordisk	Råd.

-Vi	kan	her	i	foreningen	NORDEN,	Danmark,		være	stolte	
af,	at	processen	nu	for	alvor	sættes	i	gang,	for	det	betyder,	
at	man	nu	i	bredere	kredse	indser,	at	der	virkelig	er	brug	
for	 et	 effektivt,	 dynamisk	 og	 fremadrette	 samarbejde.	
Præcis	hvor	reformprocessen	ender,	kan	jeg	ikke	endnu	
fortælle,	men	der	er	lagt	en	lang	række	mere	konkrete-
forslag	på	bordet	–	indtil	videre	39	–	og	Nordisk	Råd	har	
nedsat	en	reformgruppe	med	to	medlemmer	fra	hver	af	
partigrupperne,	hvor	jeg	selv	er	medlem	som	repræsen-
tant	for	Nordisk	Råd.	

-Foreningen	NORDEN	har	–	efter	drøftelser	i	landsstyrel-
sen	og	idepolitisk	udvalg	–	også	udarbejdet	sit	bidrag	til	
processen	under	overskriften	Nordisk	Råd	 i	 forandring.	
Jeg	er	overbevist	om,	at	det	 skib,	der	blev	 sat	 i	 søen	 i	
stormvejr,	nok	skal	komme	trygt	i	havn	igen	til	gavn	og	
glæde	for	os	alle,	der	tror	på	det	nordiske	samarbejde.

Flere budskaber
-I	det	forgangne	år	har	vi	været	ude	med	flere	budska-
ber.	 6	 dage	 efter	 repræsentantskabsmødet	 sidste	 år	
sendte	jeg	et	brev	til	den	danske	forsvarsminister,	hvor	
jeg	udtrykker	glæde	over,	at	der	finder	flere	og	flere	sik-
kerheds-	og	forsvarspolitiske	drøftelser	og	initiativer	sted	
med	de	øvrige	nordiske	lande.	Jeg	noterede,	at	der	i	flere	
omgange	har	været	drøftelser	om	det	danske	miljøbe-
redskab,	som	forsvarsministeren	også	selv	har	påpeget	
kunne	trænge	til	en	forbedring.	Vi	er	i	Foreningen	NOR-
DEN	meget	optaget	af,	at	vi	gennem	nordiske	løsninger	
kan	skabe	mere	kvalitet	for	måske	færre	penge,	ligesom	
vi	på	mange	områder	ser	store	muligheder	ved	at	udnytte	
det	nordiske	samarbejde,	fortsatte	landsformanden.

	-Jeg	gjorde	ham	opmærksom	på,	at	vi	i	foreningen	har	
fulgt	drøftelserne	angående	miljøberedskabet,	og	mange	

Landsformand Karen Ellemann på talerstolen i Odense Til 
højre ses mødets dirigent, Peter Palshøj.
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i	vores	forening	har	efterlyst	en	nordisk	løsning	på	bered-
skabssituationen.	Vi	er	omkranset	af	de	samme	proble-
mer,	og	vi	har	fælles	vandgrænser.	Det	sikkerhedspoliti-
ske	element	i	opsplitningen	i	nationale	enheder	er	næppe	
til	stede	i	dag.	Også	den	forskningsmæssige	del	kunne	få	
et	stort	løft	gennem	et	fællesnordisk	beredskab,	der	bl.a.	
kunne	 yderligere	 forstærke	 Øresundsregionens	 natur-
faglige	 uddannelser,	 der	 i	 forvejen	 samlet	 set	 hører	til	

et	af	de	stærkeste	områder	i	verden,	og	jeg	spurgte	også	
ministeren,	om	den	nordiske	model	har	været	undersøgt	
–	eller	om	han	på	vores	foranledning	vil	undersøge	mulig-
hederne.

-Jeg	var	også	ud	med	roser	til	Dansk	Industri	(DI)	for	deres	
oplæg	om	tættere	nordisk	samarbejde	på	erhvervsfron-
ten,	New	Nordic	Approach.	 n

Og ønsker til et nyt medieforlig

-Foreningen	 NORDEN	 har	 i	 mange	 år	 arbejdet	 for	 et	
tættere	samarbejde	mellem	virksomheder	i	Norden.	På	
vores	initiativ	blev	afskaffelse	af	grænsehindringer	sat	på	
den	nordiske	dagsorden	med	det	formål,	at	lette	befolk-
ningernes	samkvem	over	grænserne	og	rammebetingel-
serne	for	et	udvidet	erhvervssamarbejde,	oplyste	lands-
formand	Karen	Ellemann	ved	repræsentantskabsmødet.

-I	første	omgang	har	vi	måske	koncentreret	os	om	at	lette	
befolkningens	muligheder	 for	mobilitet	 i	Norden,	men	
vi	ser	meget	gerne,	at	det	samme	kommer	til	at	gælde	
for	virksomhederne.	Når	det	drejer	sig	om	arbejdskrafts-
mobilitet	indgår	ingen	vel	mere	naturligt	på	det	danske	
arbejdsmarked	end	netop	personer	fra	de	øvrige	nordi-
ske	lande,	hvor	vi	har	de	samme	kompetencer,	de	samme	
værdier	og	de	samme	forhold	på	arbejdsmarkedet.	Der	
er	nu	et	godt	og	velfungerende	samarbejde	på	arbejds-
markedsområdet	 i	Norden,	men	der	er	fortsat	grænse-
hindringer	på	en	lang	række	områder,	som	besværliggør	
et	fleksibelt	nordisk	arbejdsmarked.	Man	kan	roligt	sige,	
at	det	er	i	Danmarks	interesse	at	få	fjernet	de	grænsehin-
dringer,	der	fortsat	eksisterer.	

-Når	 vi	 skal	 konkurrere	med	Brasilien,	Rusland,	 Indien,	
Kina,	Sydafrika	og	alle	de	nye	økonomier,	er	tiden	ikke	til	
snæver	tænkning.	Vi	må	sammen	med	”dem	vi	normalt	
sammenligner	os	med”,	skabe	en	stærkere	ramme.	Vi	må	
lytte	til	erhvervslivets	organisationer,	der	kræver	nordisk	
samordning	på	erhvervsområdet,	og	så	må	vi	harmoni-
sere	vore	lovgivninger,	så	de	ikke	står	i	vejen	for	det	sam-
arbejde,	som	vores	erhvervsliv	bygger	op	i	disse	år.	Lige	
som	vi	i	Foreningen	NORDEN	med	stor	succes	har	været	
primus	motor	for	at	lette	befolkningernes	samvirke	gen-
nem	pasunion,	fælles	arbejdsmarked,	social	konvention	
mm.,	vil	vi	også	godt	sætte	os	i	front	for	at	lette	erhvervs-
livets	nordiske	muligheder.

Forslag til dansk formandskab
-Den	nordiske	samarbejdsminister	bad	os	sidste	år	om	
inspiration	til	det	formandsskabsprogram,	som	Danmark	
skal	 udarbejde	 i	 forbindelse	 med	 at	 Danmark	 i	 2015	

overtager	 det	 nordiske	 formandskab.	 Vi	 sendte	 deref-
ter	6	sider	med	politiske	ønsker	under	overskriften	Det	
unikke	Norden,	som	kan	ses	på	internettet,	og	jeg	skal	nok	
her	holde	mig	til	punkterne	i	kort	form.	Vi	ønsker	i	for-

mandsskabsprogrammet	et	styrket	samarbejde	mellem	
de	officielle	organer	og	foreningslivet,	helt	i	forlængelse	
af	den	folkestyretradition,	som	er	 fremherskende	 i	alle	
de	nordiske	lande.	

Fra	oplægget	vi	vil	især	fremholde:
o	 	ønsket	 om	 at	 udrede	 det	 unikke	 ved	 den	 nordiske	

samfundsmodel	og	det	 værdifællesskab	 landene	er	
fælles	om

o	 	fortsat	 fokus	på	fjernelsen	 af	 grænsehindringerne	 i	
Norden,	herunder	forstærket	informationsformidling	
og	servicering	via	Hallo	Nordens	virksomhed

Fortsat grænsehindringer at fjerne
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Kredsformand Birthe Fangel, Aabenraa, og lokalafdelingsformand Frants 
Hagen Hagensen, Frederiksberg ved kransenedlægningen den 18. april foran 
mindesmærket i Dybbøl for faldne soldater i 1864 fra andre nordiske lande.
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o	 	et	 styrket	 tv-samarbejde,	 gerne	
gennem	 en	 opprioritering	 af	
Nordvision-samarbejdet

o	 	styrket	sprogsamarbejde	i	alle	led
o	 	styrket	 retsligt	samarbejde,	her-

under	 harmonisering	 af	 retstil-
standen

o	 	styrket	 samarbejde	 inden	 for	
udenrigs-,	 forsvars-	 og	 sikker-
hedspolitik

-I	forbindelse	med	sidstnævnte	skrev	
jeg	 for	nylig	et	brev	til	Udenrigsmi-
nisteren,	at	vi	i	Foreningen	NORDEN	
med	 interesse	 har	 fulgt	 udmeldin-
gerne	i	forhold	til	danske	repræsen-
tationer	 i	 udlandet,	 fortsatte	 Karen	
Ellemann:
-Vi	er	glade	for	de	initiativer,	der	alle-
rede	er	 taget	 for	 at	 styrke	det	nor-
diske	islæt	i	forbindelse	med	repræ-
sentationerne	 altså	 ambassaderne.		
Foreningen	 har	 ofte	 foreslået,	 at	
Udenrigsministerierne	 i	 Norden	
arbejdede	 tættere	 sammen	 om	 de	
udenlandske	 repræsentationer	 og	
ambassader.	 Det	 glæder	 os,	 at	 der	
nu	 er	 enighed	 om	 markant	 at	 for-
stærke	det	nordiske	samarbejde	om	
de	udenlandske	repræsentationer.	

-Det	er	 sund	 fornuft,	og	så	kan	det	
sikre,	at	vi	er	repræsenteret	i	områ-
der	af	verden,	hvor	de	nordiske	lande	

selv	hver	for	sig	er	for	små	til	at	have	
en	repræsentation.	Jeg	understrege-
de	også	over	 for	ministeren,	at	det	
ikke	er	et	must,	at	alle	nordiske	lande	
i	hvert	enkelt	tilfælde	indgår	i	fælles	
repræsentation.	Det	må	selvfølgelig	
ske	pragmatisk,	som	det	senest	ske-
te,	da	den	dansk-norske	repræsenta-
tion	4.	november	2013	blev	etableret	
i	Myanmar.	Der	er	opbakning	til,	men	
det	er	svært-	jeg	har	selv	studeret	det	
i	Berlin	forleden.

Ønsker til medieforlig
-For	kort	tid	 siden	skrev	 jeg	på	 for-
eningens	 vegne	 et	 brev	 til	 vores	
kulturminister.	 I	 forbindelse	 med	
drøftelserne	om	et	nyt	medieforlig,	
understregede	 jeg	 behovet	 for	 at	
sikre	og	 forbedre	mulighederne	 for	
at	 se	 nabolandenes	 tv.	 Målet	 må	
være,	at	borgerne	skal	kunne	se	pub-
lic	service-tv	fra	alle	nordiske	lande	i	
hele	Norden	som	et	positivt	resultat	
af	 den	 tekniske	 udvikling	 og	 helt	 i	
tråd	med	det	nære	nordiske	samar-
bejde	på	alle	andre	områder.	Ligele-
des	understeger	jeg,	at	den	nordiske	
udveksling	af	tv-programmer	og	nor-
disk	samproduktion	fortsat	må	gives	
høj	prioritet.

-I	alle	de	nordiske	 landes	mediepo-
litik	er	der	 lagt	 stor	 vægt	på	public	

service-forpligtelsen	 i	 de	 offentligt	
finansierede	 elektroniske	 medier.	
Derved	adskiller	Norden	sig	fra	langt	
de	 fleste	 andre	 lande.	 De	 nordiske	
landes	 public	 service-kanaler	 bør	
være	omfattet	af	reglerne	om	”must	
carry”	i	alle	de	nordiske	lande.

-Det	 er	 også	 vigtigt,	 at	 hele	 sende-
fladen	 ikke	blot	består	af	populære	
emnekanaler	 med	 sport,	 musik	 og	
natur.	Vi	har	et	ansvar	for,	at	de	sam-
funds-	 og	 kulturbærende	 kanaler	
gives	en	god	placering	på	sendenet-
tet.	

Husk det historiske  
fundament
-Selv	om	vi	ser	fremad,	så	glemmer	
vi	ikke	vores	historiske	fundament.	I	
årets	løb	har	vi	været	med	til	at	skabe	
en	lang	række	initiativer	i	forbindelse	
med	1814,	hvor	Danmark	og	Norge	
blev	skilt	fra	hinanden	på	ublodig	vis,	
uden	at	det	kom	til	konflikt	mellem	
de	to	folk.	Norge	blev	ikke	helt	selv-
stændigt	med	fredsaftalen	i	Kiel	14.	
januar	 1814	 som	 Frederik	 6.	 mod-
stræbende	 skrev	 under	 på	 Hinds-
gavl	Slot.	Men	blev	det	på	 længere	
sigt	efter	forfatningen	i	Eidsvold	17.	
maj	samme	år	og	godt	halvfems	års	
union	med	Sverige.	

-Jeg	 havde	 selv	 fornøjelsen	 sam-
men	med	Middelfarts	borgmester	at	
åbne	en	stort	anlagt	konference	om	
emnet	på	netop	Hindsgavl	Slot,	som	
en	markering	af,	at	den	begivenhed	
fandt	sted	for	200	år	siden.	Over	400	
historisk	 interesserede	 mennesker	
var	mødt	op	til	et	arrangement,	som	
vi	godt	kan	være	stolte	af.	

-I	 år	 er	 det	 også	 150	 år	 siden,	 at	
1864-krigen	 udspillede	 sig.	 Slaget	
ved	Dybbøl	den	18.	 april	 blev	mar-
keret,	 og	 Foreningen	 NORDEN	 var	
med,	ikke	mindst	takket	være	vores	
gode	 formand	 på	 Frederiksberg,	
Frants	 Hagen	 Hagensen,	 som	 sam-
men	med	Birte	Fangel	lagde	en	krans	
fra	Foreningen	NORDEN	ved	støtten	
på	Dybbøl	banke,	der	markerede	de	
nordiske	 soldater,	der	mistede	 livet	
i	 kampen	 for	 Danmark	 for	 150	 år	
siden,	oplyste	landsformanden.	 n
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Udstillingen om NORDEN´s lokalafdeling i Odense 
gennem 75 år kunne ses i mødesalen.



Forsamlingen lyttede interesseret til formandens beretning.

Behov for at revitalisere venskabsbysamarbejdet
Og det samme gælder kommunikationen, sagde landsformanden

-På	de	 indre	 linjer	 er	der	også	 sket	
meget	 i	 årets	 løb,	 sagde	 landsfor-
mand	Karen	Ellemann	i	sin	organisa-
toriske	beretning	ved	repræsentant-
skabsmødet	i	Odense,	som	atter	i	år	
blev	 kyndigt	 ledet	 af	 Peter	 Palshøj.
Hun	henviste	til	den	skriftlige	årsbe-
retning,	men	ville	dog		dog	nævne	et	
par	ting:	

-Den	ene	hænger	 sammen	med,	at	
vi	jo	havde	kommunalvalg	i	2013,	og	
det	nordiske	venskabsbysamarbejde	
udgør	et	centralt	element	i	den	lokale	
nordiske	folkelige	forankring.	Derfor	
er	det	vigtigt,	at	vi	markerer	nordiske	
visioner	for	det	kommunale	arbejde	
i	forbindelse	med	en	kommunalvalg-
kamp.	Derfor	opfordrede	vi	jer	alle	til	
at	deltage	 i	 de	 lokale	 vælgermøder	
eller	 skrive	 til	 de	 lokale	 kandidater	
–	det	 skal	 vi	også	huske	ved	næste	
kommunalvalg.

-Foreningen	 NORDEN	 oplever,	 at	
der	 fortsat	 er	 bred	 interesse	 for	 at	
fastholde	 nordiske	 venskabsbyer	 til	
glæde/gavn	 for	 det	 folkelige	 enga-
gement	 inden	for	bl.a.	kultur,	 idræt	
og	 erhverv.	 Foreningens	 erfaringer	
fortæller	os	også,	at	mange	medar-
bejdere	i	forvaltningen	tidligere	har	
fået	 ny	 inspiration	 ved	diverse	 eks-
kursioner	til	en	nordisk	venskabsby.

-Men	vi	ser	også,	at	der	er	et	behov	
for	 at	 revitalisere	 samarbejdet.	 Fra	
foreningens	 side	 tager	 vi	 udgangs-

punkt	i,	at	et	nordisk	venskabsbysam-
arbejde	på	kommunalt	plan	skal	være	
effektivt	og	givende.	Men	det	er	der	
også	masser	af	muligheder	for.	Vi	ser	
en	 fremtidig	model	med	 tematiske	
møder	 om	 f.eks.	miljø,	 erhvervsud-
vikling,	skoler,	ældreomsorg	og	kul-
tur,	med	deltagelse	af	politikere	og	
medarbejdere	 fra	 venskabsbyerne.	
Alle	arrangementer	behøver	 ikke	at	
inddrage	alle	led	i	kæden.	Vi	kan	godt	
se	eksempler,	hvor	det	vil	være	natur-
ligt	i	konkrete	tilfælde	at	samarbejde	
med	en	enkelt	venskabskommune.

-Det	der	adskiller	det	nordiske	ven-
skabsbysamarbejde	fra	andre,	mere	
eksotiske	venskabsbyer,	er	at	her	er	
der	 samarbejde	 mellem	 byer,	 hvor	
de	 offentlige	 forvaltninger	 har	 de	
samme	opgaver	og	hvor	brugere	har	
samme	 forventninger	 til	 servicen.	
Derfor	kan	en	effektiv	udveksling	af	
erfaringer	netop	bidrage	til	 at	 gøre	
det	kommunale	system	både	bedre	
og	billigere.

Moderne  
kommunikation
-Jeg	er	også	selv	gået	 ind	 i	kampen	
for	 en	 mere	 moderne	 og	 effektiv	
kommunikation	i	 foreningen.	Vi	har	
inddraget	 ressourcepersoner	 ude-
fra	til	at	give	inspiration	til	en	mere	
strømlinet	kommunikation,	som	ikke	
bare	 omhandler	 Norden	 Nu,	 men	
også	vores	hjemmeside	og	målrettet	
information	til	alle,	der	viser	interes-

se	for	den	nordiske	sag	på	de	sociale	
medier	og	andre	steder,	hvor	man	i	
dag	møder	nye	mennesker,	fortsatte	
landsformanden.

-Det	er	et	arbejde,	som	allerede	har	
båret	de	første	frugter.	Vores	hjem-
meside	 er	 blevet	 opgraderet	 –	 og	
lige	 nu	 arbejder	 vi	 på	 at	 integrere	
landskontorets	 marketingkanaler,	
hjemmeside	 og	 Facebook,	 med	 en	
automatiseret	e-mail	kampagne.	Der	
er	mange	muligheder	på	dette	 felt,	
men	jeg	må	jo	så	også	erkende,	at	det	
er	svært	at	nå	de	forkromede	løsnin-
ger	uden	penge	–	og	dem	har	vi	som	
bekendt	ikke	for	mange	af.	Så	arbej-
det	her	skal	prioriteret	på	en	måde,	
så	 vi	 ikke	 mister	 jordforbindelsen,	
men	det	skal	ikke	hindre,	at	vi	tager	
nogle	brydergreb	for	at	komme	læn-
gere	frem	i	skoen	på	dette	område.

Troen på det nordiske 
samarbejde
-Jeg	har	været	meget	glad	for	dette	
første	år	som	landsformand.	Det	har	
til	 tider	 trukket	 tænder	 ud,	 når	 jeg	
nu	 også	 har	 mit	 andet	 arbejde	 at	
passe.	Men	det	har	også	været	sjovt	
og	berigende,	og	jeg	har	været	glad	
for	at	mødes	med	jer	rundt	om	i	lan-
det.	Jeg	har	nydt	at	møde	den	entu-
siasme,	som	I	lægger	for	dagen,	den	
ihærdighed,	som	præger	jer,	og	den	
tro	på	det	nordiske	samarbejde,	som	
optager	jer.	
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-Det	er	dejligt	at	se,	at	foreningsDanmark	stadig	lever	i	
bedste	velgående,	og	det	er	dejligt	 at	 se,	 at	 så	mange	
fortsat	på	 frivillig	basis	og	ulønnet	gør	en	kæmpe	 ind-
sat	for,	at	vores	samfund	fortsat	styres	nedenfra	og	op,	
og	ikke	den	top/down	model,	vi	ellers	ser	mange	steder.	
Det	går	rigtigt	godt	i	spænd	med	mine	egne	tanker	om	
folkestyre.	Nuvel,	vi	skal	ikke	leve,	som	for	100	år	siden.	
Tingene	forandres	–	heldigvis!	

-Men	essensen	i	et	bredt	folkestyre,	baseret	på	Grundtvig	
og	Kolds	tanker,	højskoletradition,	andelsbevægelsestra-
dition,	dannelse	og	medleven	og	engagement	er	ikke	for-
ældet.	Men	de	metoder,	vi	tager	i	anvendelse	for	at	styrke	
disse	grundlæggende	værdier,	skal	selvfølgelig	følge	med	
tiden.	Ellers	taber	vi	pusten,	og	så	overgår	værdierne	til	
historiebøgerne.	Og	det	tror	jeg	ikke,	der	er	nogen	her,	
som	ønsker.	Vi	må	ikke	blive	støvede,	så	værdierne	går	
støvets	gang!
Landsformanden	 glædede	 sig	 også	 over,	 at	 kredse	 og	
lokalafdelinger	 har	 accepteret	 og	 tage	 godt	 imod	 den	
nye	teknologi	som	brug	af	internettet	og	for	tillidsfolkene	
også	intranettet:

-Jeg	er	også	stolt	over	at	være	formand	for	en	forening,	
der	har	så	stor	medlemsopbakning.	Foreningen	NORDEN	
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er	med	sine	12.000	medlemmer	ikke	en	”fru	hvem	som	
helst”.	Opbakningen	til	det	nordiske	er	stadig	stærk,	og	
måske	stærkere	end	før.	

-Vi	skal	overbevise	alle	de,	der	tror,	at	det	nordiske	sam-
arbejde	er	noget	der	var	engang,	om	at	det	nordiske	sam-
arbejde	er	vigtigt	i	nutiden	og	fremtiden.	Vi	skal	–	også	
lokalt	–	styrke	bevidstheden	om	det	idepolitiske	funda-
ment,	vi	hviler	på.	Ikke	det	partipolitiske,	men	det	sam-
fundsengagerende.	 Vi	 skal	 have	 flere	medlemmer,	 der	
kommer	til	os,	 fordi	de	støtter	den	nordiske	sag.	Og	vi	
ved	alle	sammen	her,	hvad	den	drejer	sig	om,	men	det	er	
desværre	ikke	alle	rundt	om	i	dronningeriget,	der	endnu	
forstår	vigtigheden	af	nordisk	samarbejde.	Så	det	er	vores	
opgave	at	forklare	dem	ved	enhver	tænkelig	lejlighed	–og	
gerne	tegne	dem	som	medlemmer.	

-Ingen	skal	være	i	tvivl	om,	at	kombinationen	af	det	nor-
diske	samarbejde	og	den	folkelige	entusiasme,	I	byder	ind	
med,	passer	mig	særdeles	godt,	og	så	er	det	godt	at	se,	at	
vi	også	rykker	–	sammen!			Derfor	har	jeg	også	sagt	ja	til	
forretningsudvalgets	og	landsstyrelsens	opfordring	til	at	
genopstille	i	endnu	en	periode,	sluttede	Karen	Ellemann.

H.C. Andersen Paraden underholdt deltagerne ved mødets start.



Ved	 Foreningen	 NORDENs	 repræsentantskabsmøde	 i	
Odense	 blev	 deltagerne	 budt	 velkommen	 af	 landsfor-
manden	 Karen Ellemann,	 By-og	 kulturrådmand	 Jane 
Jegind,	Odense	Kommune	og	formanden	for	Foreningen	
NORDEN	i	Odense	Svend Tychsen.	Derefter	var	der	festlig	
underholdning	ved	H.	C.	Andersen	Paraden	under	ledelse	
af	Torben Iversen.	

Susanne Prip Madsen, København	takkede	for	beretnin-
gen	og	var	enig	i,	at	landsformandens	kronik	om	reforme-
ringen	af	det	nordiske	samarbejde	havde	givet	stormvejr,	
men	 at	 det	 nu	 så	 ud	 som	om,	 at	 skibet	 kommer	 godt	
i	havn.	Nu	var	det	vigtigt	at	koncentrere	sig	om,	at	det	
kommer	til	at	sejle	endnu	bedre	 i	 fremtiden,	og	det	er	
godt,	at	vi	nu	får	en	proces	med	krav	til	Nordisk	Råd	og	
Nordisk	Ministerråd.	Hun	understregede	også,	at	det	var	
vigtigt,	at	vi	som	folkelig	forening	var	med	til	at	vise	vig-
tigheden	af	frivillighed	i	samfundet	–	også	den	der	har	et	
idepolitisk	formål.	Hun	mente	også,	at	det	var	godt,	at	vi	
kunne	kommunikere	elektronisk,	men	lokal	var	det	stadig	
vigtigt,	at	vi	var	opmærksomme	på,	at	mange	medlem-
mer	ikke	endnu	er	gearet	til	den	kommunikation.

Flemming Thøgersen	roste	beretningen	og	glædede	sig	
også	over	den	fyldige	skriftlige	beretning.	Han	mente,	at	
det	var	godt,	vi	havde	fået	en	skarpere	profil	–	også	selv	
om	vi	ikke	altid	er	enige	om	metoderne.	Vi	bør	gøre	os	
tanker	om	at	fastholde	de	nye	medlemmer,	vi	får,	lige	som	
vi	skal	udnytte	de	samarbejdende	medlemmer	bedre	og	
lægge	nordiske	temaer	ud	til	dem.

Steen Finsen	fra	Ama-
tørernes	 Kunst	 og	
Kultur	Samråd	(AKKS)	
mente,	 det	 var	 vigtig	
at	indsamle	materiale	
om	 børn	 og	 unges	
musiseren	 i	 konkur-
rence	med	sapperka-
nalerne.	Vi	må	nurse	
det	amatørkulturelle,	
der	ligger	godt	til	det	
nordiske.

Anders Hind	fra	Dansk	
Amatør	 Teater	 Sam-
virke	(DATS)	mente,	at	
vi	var	inde	i	en	positiv	

udvikling,	hvor	der	er	stigende	interesse	for	det	at	være	
en	aktiv	borger	i	et	aktivt	samfund.	Det	er	vigtigt,	at	vi	
i	foreningen	invitere	dem	indenfor.	Han	mente	også,	at	
samarbejdet	med	de	baltiske	lande	var	endnu	vigtigere,	
set	 i	 lyset	 af	 hændelserne	 i	 Ukraine.	 Han	 takkede	 for	

beretningen,	og	 glædede	 sig	over,	 at	 de	politiske	bud-
skaber	fremmes.

Svend Erik Jensen, Herning	sagde	på	godt	jysk,	at	beret-
ningen	ikke	var	så	ringe	endda!	Han	var	enig	i,	at	ny	tek-
nologi	var	vejen	fremad	–	også	når	det	gælder	medlems-
plejen,	men	han	glædede	sig	alligevel	til,	at	Norden	Nu	
kommer	ind	ad	døren.	Han	mente	dog,	at	rejsekataloget	
bør	udgå	af	Norden	Nu	og	lægges	på	hjemmesiden.	Han	
glædede	sig	også	over,	at	reformprocessen	nu	er	i	gang	og	

Mange gode forslag til 
fremtidige initiativer

Steen Finsen, AKKS: 
Vi må nurse det amatørkulturelle.

Anders Hind, DATS: Glædeligt at de politiske 
budskaber fremmes.

Svend Erik Jensen: Beretningen var ikke så ringe endda !
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ang.	venskabsbyer	understregede	han,	at	vi	skal	forandre	
for	at	bevare!

Bent Roskjær, Helsingør	 takkede	 landsformanden	 for	
beretningen.	I	Helsingør	skulle	de	nu	mødes	med	kultur-
udvalget	og	borgmesteren	for	at	få	lidt	gang	i	venskabsby-
samarbejdet	dér.	Han	reklamerede	også	for	Bogens	Dag,	
der	afholdes	for	tyvende	gang	på	Helsingborgs	Stadstea-

Merete Riber: Præsenterede nyt visikort.

ter	16.	november	2014.	Så	luftede	han	sin	irritation	over,	
at	reglerne	om	at	få	forlænget	sit	kørekort	var	så	forskel-
lige	i	Norden,	han	ønskede	den	svenske	model.

Svend Tychsen, Odense	takkede	også	for	en	klar	og	skarp	
beretning.	 Han	 ønskede	 også,	 at	 foreningens	 arbejde	
med	det	nordiske	reformarbejde	blev	løftet	ind	i	proces-
serne	via	FNF.	Mht.	venskabsbyarbejdet	mente	han,	at	
det	kunne	være	svært	at	forene	foreningens	og	kommu-
nens	roller.

Line Barfod,	 landsstyrelsen	takkede	 for	beretningen	og	
indsatsen	i	det	forgangne	år.	Hun	mente,	at	formandens	
kronik	om	reformarbejdet	burde	have	været	til	politisk	
drøftelse	i	foreningen	politiske	organer,	men	hun	glæde-
de	sig	over,	at	vi	har	fået	en	god	proces	efter	kronikken.	
Vi	skal	være	bedre	til	at	svare	på,	hvorfor	folk	skal	være	
medlemmer	af	vores	forening,	måske	med	den	metode,	
at	se	på,	hvordan	samfundet	ville	se	ud,	hvis	det	nordiske	
samarbejde	ikke	eksisterede.	

Merete Riber, Holstebro	takkede	for	en	spændende	og	
oplysende	 beretning.	 Som	 formand	 for	 foreningens	
uddannelsesudvalg	mente	hun,	at	det	var	vigtigt,	at	for-
eningen	ydede	inspiration	og	støttede	lærerne	i	undervis-
ning	i	skandinaviske	sprog	og	nordiske	forhold.	Hun	under-
stregede	vigtigheden	af	venskabsklasser.	Hun	henviste	til	
foreningerne	 Nordens	 hjemmeside	 Nordeniskolen,	 og	
det	var	vigtigt	at	få	budskabet	ud	til	skolerne.	Hun	præsen-
terede	foreningens	nye	visitkort,	og	det	var	en	enkel	måde	
at	gøre	lærere	opmærksom	på	skolehjemmesiden.

Ole Vagn Christensen, Thisted	 takkede	for	en	fin	beret-
ning,	og	glædede	sig	over,	at	formanden	ville	tage	endnu	
en	tørn.	Dialog	er	vigtig	–	samtalen	er	en	vigtig	kunst.	Vi	
taler	om	den	nordiske	samfundsmodel	men	vi	har	glemt,	
at	vi	skal	holde	sammen	og	præge	den	verden,	der	ligger	
uden	for.	Det	sociale	sammenhold,	vi	bygger	på,	og	vi	skal	
diskutere,	hvordan	vi	kan	holde	sammen	om	vores	model	
og	kæmpe	for	den	både	indadtil	og	udadtil.	Han	viste	også	
en	bog,	der	var	lavet	i	Thisted	ved	200	året	for	Nordens	
fødsel,	Norden	i	Støbeskeen.	

Anders Nielsen, Lyngby-Taarbæk	var	 inde	på	medlems-
hvervning,	og	tag	fat	i	formandens	beretning,	hvor	hun	
appellerer	 til,	 at	
vi	 alle	 går	 hjem	
og	skaffer	tre	nye	
medlemmer.	Men	
så	 skal	 vi	 også	
have	 støtte	 fra	
landskontoret:	
bedre	 hvervefol-
der,	at	man	i	hvert	
nummer	 af	 Nor-
den	Nu	 får	en	til-
meldingsblanket	
og	hvervegave.

Jørgen Andresen, 
Odsherred henvi-
ste	til	foreningens	
programforslag	til	
det	 danske	 for-
mandskab	 2015,	
Det	 unikke	 Nor-
den,	 hvor	 der	
bl.a.	 henvises	 til	 folkestyre-
traditionen.	Men	hvor	bliver	
demokratiet	af	 i	vores	egen	
forening,	når	vi	skal	sende	et	så	vigtigt	papir	frem	til	mini-
steren?	Og	vi	skal	huske,	vi	er	en	idepolitisk	forening	–	
ikke	en	partipolitisk.	Vi	skal	have	en	bedre	hjemmeside	
og	bedre	materialer	at	gå	ud	med.	Ang.	venskabsbysam-
arbejdet	må	vi	 vænne	os	til,	at	kommunerne	 i	dag	ser	
mere	på	nytteværdien.

Beth Espedal, Hillerød	skulle	på	vegne	af	formanden	for	
Halsnæsafdelingen	beklage,	at	hans	udtalelse	ang.	sæl-
fangst	ikke	var	kommet	på	dagsordenen.

Jon Toivo Hansen, Foreningen Nordens Ungdom	talte	om	
”fødekæden”	 i	 foreningen,	hvor	det	var	vigtigt	med	en	
nordisk	oplevelsesrig	barndom	og	så	at	vække	de	18	–	30	
åriges	nordiske	engagement,	så	de	senere	blev	medlem-
mer	af	 Foreningen	NORDEN.	Vi	 skal	 gennem	hele	 livet	
have	en	glæde	ved	det	nordiske	gennem	oplevelser.	Han	
opfordrede	deltagerne	til	at	melde	deres	unge	i	omgangs-
kredsen	 ind	 i	 FNU,	da	det	 var	 hjælp	til	 selvhjælp.	Han	

Jon Toivo Hansen, FNU: 
Invitér de unge med. 

Tem
a:	Repræ

sentantskabsm
ødet	2014
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Flere forslag til debat og afstemning

opfordrede	også	lokalafdelingerne	til	at	invitere	de	unge	
ud	i	afdelinger	–	og	takkede	for	årets	samarbejde.	

Peter Jon Larsen,	generalsekretær,	svarede	på	de	tekni-
ske	spørgsmål,	der	var	kommet	op,	og	Karen Ellemann 

takkede	for	de	mange	gode	og	konstruktive	bemærknin-
ger	 til	 beretningerne,	 og	 kommenterede	 indlæggene.	
Repræsentantskabet	vedtog	enstemmigt	beretningerne.

Tem
a:	Repræ

sentantskabsm
ødet	2014

På	 repræsentantskabsmødet	 fremsatte	 Vestsjællands-
kredsen	forslag	om	nedsættelse	af	vedtægtsudvalg	til	at	
se	på	sammenhængene	mellem	vedtægter	for	hovedfor-
eningen,	kredse	og	lokalforeninger.	

Forslaget	blev	drøftet,	men	 ikke	vedtaget	af	 repræsen-
tantskabet.	Samme	kreds	fremsatte	forslag	om	ny	hver-
vefolder	for	 landsforeningen,	og	forslaget	blev	efter	en	
drøftelse	vedtaget	af	repræsentantskabet.	

Lokalafdeling	Odsherred	fremsatte	forslag	om,	at	lands-
foreningens	medieudvalg	 ser	 på	 indhold	 og	 layout	 for	
medlemsbladet	NORDEN	Nu.	Efter	en	kort	drøftelse	-	hvor	
det	blev	 lovet,	at	bladet	 indgår	 i	drøftelserne	 i	det	nye	
Kommunikationsudvalg,	hvor	ovenstående	synspunkter	
vil	 indgå	i	det	videre	arbejde	-	blev	forslaget	trukket	af	
forslagsstilleren.

Den	samme	lokalafdeling	fremsatte	forslag	om	tidligere	
oplysninger	om	manglende	betalinger	 fra	medlemmer,	
og	efter	en	drøftelse	hvor	forbedringer	i.f.t.	udsendelse	
af	restancelister	m.v.	blev	lovet,	blev	forslaget	vedtaget.

Lokalafdelingen	 Norden-Assens	 fremsatte	 forslag	 om	
vedtægtsændringer	vedr.	kontingentfordeling,	så	kontin-
gent	for	enkeltpersoner	i	en	lokalafdeling	fremover	skulle	
fordeles	med	1/3	til	 landsforeningen	og	2/3	til	 lokalaf-

delingen.	Repræsentantskabet	afviste	forslaget	efter	en	
skriftlig	afstemning.

Repræsentantskabet	godkendte	landsforeningens	regn-
skab	for	2013	(med	et	flot	overskud)	efter	forelæggelse	af	
generalsekretæren,	og	efter	en	godkendelse	af	en	mindre	
kontingentregulering	fra	januar	2015,	som	følge	af	en	til-
svarende	stigning	i	Forbrugerprisindekset,	blev	der	også	
givet	godkendelse	af	 justeret	budget	 for	2014	og	2015	
samt	forslag	til	budget	for	2016.

Derefter	blev	Karen Ellemann	genvalgt	til	landsformand	
-	med	akklamation.

Til	 landsstyrelsen	 genvalgtes	 Line Barfod, Bente Dahl, 
Karen Klint	og	Susanne Prip Madsen	 samt	Liselott Blixt 
(DF), Annette Lind (S), Marion Pedersen (V), Finn Søren-
sen (EL) og Kristen Touborg (SF).

Nyvalgt	 blev	 Liv Holm Andersen (RV)	 og	Mai Mercado 
(KF).	Liberal	Alliance	havde	ikke	reageret	på	foreningens	
henvendelse	om	at	stille	med	en	kandidat.

Der	var	genvalg	af	Dora Bentsen,	København,	og	Frode 
Riber,	Holstebro,	som	kritiske	revisorer.

Repræsentantskabet	vedtog	at	afholde	næste	repræsen-
tantskabsmøde	lørdag	den	30.	maj	2015.	 n
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Ved	 repræsentantskabsmødet	 førtes	 en	 temadrøftelse	
om	Norden	og	Arktis	på	baggrund	af	et	inspirerende	ind-
læg	af	Ph.d	Jon Rahbek-Clemmensen,	Dansk	Institut	for	
Internationale	Studier.

Han	 beskrev	 fordelingen	 af	 ressourcer	 på	 Arktis	 mel-
lem	de	pågældende	lande,	som	er	på	plads	bortset	fra	
et	 mindre	 område,	 hvor	 landeområderne	 overlapper	
hinanden.	 Endvidere	 blev	 beskrevet	 placeringen	 af	 de	
forskellige	ressourcer	bl.a.	olie	og	gas,	og	da	Rusland	er	
meget	 afhængig	 heraf,	 har	 landet	 brug	 for	 en	 fredelig	
udvikling	for	Arktis.

Jon	 Rahbek-	 Clemmensen	 omtalte	 samarbejdet	 i	 Ark-
tisk	Råd,	der	løser	en	række	praktiske	opgaver	bl.a.	hvad	
angår	søredningstjeneste	og	overvågning	af	bl.a.	miljøet.	
-De	nordiske	lande	sørger	for,	at	de	fem	store	lande	hol-
der	 Arktis	 på	 dagsordenen	 også	 hvad	 angår	 partnere	
blandt	 ikke	 -	 rådsmedlemmer	 herunder	 Kina,	 oplyste	
han	og	kommenterede	slutteligt	den	aktuelle	udvikling	i	
forholdet	mellem	Ukraine	og	Rusland	med	russiske	mili-
tærøvelser	i	området.

Orienteringen	 blev	 fulgt	 op	med	 kommentarer	 af	 Line	
Barfod	 og	Marion	 Pedersen,	 og	 indlederen	 understre-
gede	at	de	lokale	befolkninger,	herunder	grønlænderne	
og	samerne,		ikke	bliver	glemt,		med	en	repræsentation	
både	i	rådet	og	i	flere	udvalg.	Også	Island	og	Finland	er	
rådsmedlemmer,	selvom	de	ikke	har	kystlinie	ud	til	Arktis.
 

Fælles nordisk indsats  
om udviklingen for Arktis

Svalbard	har	særlige	traktakforhold,	men	en	egentlig	ark-
tisk	traktat	er	afvist	af	bl.a.	Danmark.	De	nordiske	landes	
samarbejde	 omkring	 Arktis	 indeholder	 af	 geografiske	
årsager	en	skillelinie	mellem	Norge	og	Danmark	og	de	
øvrige	nordiske	 lande,	og	der	er	 ikke	tale	om	en	stærk	
overordnet	koordering,	erkendte	Jon	Rahbek-Clemmen-
sen.

Repræsentantskabet	 vedtog	 derefter	 nedenstående	
udtalelse	om	Norden	og	Arktis.	 n

Arktis	er	en	af	de	største	sikkerheds-	
og	miljøpolitiske	udfordringer	i	nyere	
tid.	

Foreningen	NORDEN	opfordrer	til,	at	
de	nordiske	 lande	står	 samlet	 i	 for-
handlingerne	med	de	andre	parter.	

Krav om nordisk enighed om Arktis 
Udtalelse fra Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i Odense 

En	 kommende	 aftale	 skal	 bygge	 på	
bæredygtig	udvikling	og	respekt	for	
de	oprindelige	folk	i	området.

I	lyset	af	uroen	i	Ukraine	er	det	endnu	
mere	vigtigt,	at	Norden	står	sammen.	

Hvis	vi	kæmper	hver	for	sig,	er	det	ind-
lysende,	at	vi	taber!	Hvis	vi	kæmper	
sammen,	har	vi	mulighed	for	at	sikre	
en	 holdbar	 udvikling	 i	 området,	 og	
dermed	give	et	bedre	fundament	for	
klodens	overlevelse	på	længere	sigt.

Jon Rahbek-Clemmensen, DIS, orienterede.

Foto:	Iva	Brajdic
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Selvom	vi	hylder	Tordenskjold	som	en	dansk	
søhelt,	 var	 han	 egentlig	 norsk,	 og	 det	
samme	 gjaldt	 Ivar	 Huitfelt,	 som	 måtte	
lade	livet	på	på	skibet	”Dannebroge”i	
slaget	 ved	Køge	Bugt	 i	 1710.	 Faktisk	
var	størstedelen	af	flåden	norsk,	idet	
2/3	af	den	samlede	styrke	bestod	sf	
brave	søfolk	fra	den	nordlige	del	af	
”tvillinge-riget”.

Alt	dette	 får	man	mere	at	vide	om	
ved	en	ny	særudstilling	”Under	fæl-
les	flag”		 	 i	Orlogsmuseet	på	Christi-
anshavn,	der	blev	åbnet	den	22.maj	og	
varer	et	år	 frem.	Der	 fokuseres	på	det	
dansk-norske	flådesamarbejde	før	adskil-
lelsen	i	1814,	og	udstillingen	er	således	end-
nu	et	led	i	markeringen	af	200	års	jubilæet	for	
ophævelsen	af	”tvillinge-riget”.

Den danske søhelt – der var norsk
Udstillingen	har	de	personlige	historier	i	cen-

trum,	hvor	der	fokuseres	på	såvel	søhelte-
ne	som	de	almindelige	norske	og	dan-
ske	søfolk	og	deres	 fælles	 levevilkår	 i	
fællesflåden,	der	før	1814	var	blandt	
de	 forenende	 faktorer	 i	 Danmark-
Norge	epoken.

Udstillingen	 er	 opdelt	 i	 fem	 rum,	
der	 hver	 især	 viser	 elementer	 fra	
de	forskellige	tidspunkter	i	flådens	
historie.	 Den	 perspektiveres	 op	 til	
vores	 egen	tid,	 hvor	 vore	 to	 lande	
stadig	 er	 søfartsnationer,	 og	 hvor	

danske	 og	 norske	 krigsskibe	 således	
deltager	i	fælles	NATO-operationer.

Den	af	kommunalbestyrelsen	nedsatte	venskabsbykomi-
te	i	Fredensborg	kommune	i	Nordsjælland	har	besluttet	
at	øge	borgernes	kendskab	til	venskabsbysamarbejdet	og	
sørge	for	at	især	børn	og	unge	får	glæde	heraf.

-Ved	at	knytte	stærke	bånd	mellem	kommunens	seks	ven-
skabsbyer	får	vores	borgere	muligheder	for	særlige	kul-
turoplevelser,	kulturudveksling	og	fællesskaber,	udtaler	
den	nye	formand	for	komiteen,	Christian de Jonquiéres,	
konervativt	byrådsmedlem.

Venskabsbykomiteen	blev	nedsat	i	forbindelse	med	kom-
munesammenlægningen	i	området	og	foruden	1	repræ-
sentant	for	alle	partier	i	kommunalbestyrelsen	er	lokale	
foreninger,	 kulturelle	 institutioner	 samt	 erhvervslivet	
også	med	i	dette	samarbejde,	og	Foreningen	NORDEN	er	
således	en	aktiv	deltager	i	komiteens	virksomhed,	fortæl-
ler	lokalafdelingens	formand,	Lisa Juhler.

-Jeg	 er	 selv	medlem	 af	 komiteen,	 som	bl.a.	 sørger	 for	
tilskud	til	 foreninger	og	enkeltpersoner	 fra	 kommunen	
ved	venskabsbybesøg	i	vore	tre	nordiske	venskabsbyer,	
Håbo,	Sverige,	Ingå,	Finland,		og	Nittedal,	Norge.	De	øvri-
ge	venskansbyer	er	Paide,Estland,	Sudbury,	England,	og	
Bad	Berleburg,	Tyskland.

-I	sommer	er	kommunen	således	repræsentanteret	ved	
en	kulturfestival	i	Håbo,	og	bl.a.	musikskolen	skal	deltage	
i	en	kommende	musik-festival	i	samme	svenske	by	næste	

år,	som	eet	af	de	arrangementer,	de	fire	nordiske	venskabs-
byer	afholder	på	skift	–	det	var	vores	tur	forrige	gang.

-Venskabsbykomiteen	yder	tilskud	til	både	børn	og	voks-
nes	rejser	til	venskabsbyer	og	til	værtskaber,	hvor	borgere	
eller	foreninger	fra	venskabsbyerne	deltager	i	aktiviteter	
i	vores	kommune,	hvor	der	f.eks.	kan	være	behov	for	et	
tilskud	til	busrundture	eller	et	mindre	beløb	pr.	person.
-Vi	ser	også	frem	til	en	fortsat	udbygning	af	venskabsby-
samarbejdet	på	skoleklasse-niveau,	hvor	skolebibliotekar	
Anne Foverskov	koordinerer	denne	indsats	i	kommunens	
skoler,	oplyser	Lisa	Juhler.	 n

Lisa Juhler

Kommunal indsats for øgede 
venskabsbyforbindelser

Peter Jan Wessel, født i Trondheim, 
Norge, adlet Tordenskjiold.



De	nordiske	kulturministre	har	sammen	med	
de	 nordiske	 fiminstitutter	 og	 tv-stationer	
indgået	 en	 ny	 femårig	 aftale	med	 Nordisk	
Film	&	TV	Fond.	Ifølge	aftalen	vil	fonden	mel-
lem	2015	og	2019	opretholde	sit	nuværende	
budget	på	78	millioner	danske	kroner.

-Vi	er	glade	 for	at	kunne	blive	ved	med	at	
støtte	dette	samarbejde	med	den	nordiske	film-	og	tv-
branche,	siger	Illugi	Gunnarsson,	der	er	kulturminister	
i	Island,	som	har	formandskabet	for	Nordiske	Minister-
råd	i	2014.	

-	 Nordiske	 film	 og	 tv-serier	 spiller	 en	 stadig	 større	
rolle	for	vores	indbyrdes	forståelse	og	i	særdeleshed	
for	udlandets	opfattelse	af	de	nordiske	lande	–	de	er	
med	til	at	brande	den	nordiske	kultur	og	de	nordiske	
lande.	Vi	er	derfor	rigtig	glade	for,	at	vi	også	fremover	
kan	støtte	dette	samarbejde	med	den	nordiske	film-	og	
tv-branche,	udtaler	Illugi	Gunnarsson,	som	er	kultur-
minister	for	Island,	der	har	formandskabet	for	Nordisk	
Ministerråd	i	2014.

-	Vi	betragter	Nordisk	Ministerråds	fortsatte	deltagelse	
som	en	anerkendelse	af	det	arbejde,	som	alle	branche-
parterne	 i	de	seneste	år	har	udført	 for	at	skabe	den	
succes,	der	allerede	nu	bliver	kaldt	nordisk	film	og	tv's	
guldalder,"	 siger	 Petri	 Kemppinen,	 administrerende	
direktør	for	Nordisk	Film	&	TV	Fond.

-	 En	 lind	 strøm	af	 internationalt	 prisbelønnede	film,	
blandt	andet	Oscar-vindere,	og	den	seneste	tids	rosen-
de	ord	til	en	 lang	række	tv-dramaserier	–	 ikke	bare	 i	
vores	region,	men	over	hele	verden	–	er	en	fremragen-
de	mulighed	for	at	promovere	og	eksportere	nordisk	
fortælletradition,	kultur	og	værdier	direkte	til	offent-
ligheden.	 I	 den	 nye	 aftaleperiode	 er	 hensigten	med	
vores	økonomiske	støtte	at	styrke	publikums	adgang	
til	nordiske	projekter	og	løfte	kvaliteten	endnu	mere."

Nordisk	 Film	&	TV	 Fond	 støtter	 årligt	 produktion	og	
distribution	af	omkring	50	spillefilm,	dokumentarfilm	
og	tv-dramaer.	Den	støtter	og	organiserer	branchear-
rangementer	 som	de	årlige	nordiske	 talentshows	og	
fungerer	desuden	 som	sekretariat	 for	den	eftertrag-
tede	 Nordisk	 Råds	 Filmpris,	 som	 uddeles	 hvert	 år	 i	
oktober.

Ny femårig aftale om støtte til 
nordisk film og tv

En	tredjedel	af	fondens	årlige	budget	på	78	millioner	kro-
ner	kommer	fra	Nordisk	Ministerråd,	en	tredjedel	fra	de	
fem	nationale	filminstitutter	og	 -fonde	og	en	 tredjedel	
fra	de	11	deltagende	nordiske	public	service-kanaler	og	
kommercielle	tv-selskaber.	 n

(Norden.org)
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Med	stor	glæde	har	jeg	læst	det	netop	modtagne	blad,	
som	har	mange	gode	og	relevante	artikler.	 Jeg	deltog	 i	
kulturugen	på	Rude	Strand	og	nikker	genkendende	til	de	
refererede	foredrag.

Siden	nåede	jeg	artiklen	på	side	7	øverst:	Hvorfor måtte 
Danmark afstå Norge til Sverige?. 

Da	 jeg	 ikke	var	til	 stede	på	Hindsgavl,	kan	 jeg	naturlig-
vis	ikke	vide,	forledes	Michael	Bregnsbo	har	fremført	sit	
historiske	tilbageblik.	Men	da	jeg	læste	omtalen,	rynkede	
jeg	panden	flere	gange.	Indledningsvis	begrebet	"Union	
Dansktiden"	 en	 besynderlig	 betegnelse	 og	 stavemåde,	
som	 jeg	 aldrig	 før	 er	 stødt	 på.	 Videre:'	 ...tvillingeriget	
Danmark-Norge,	som	skyldtes	en	arv	efter	kong	Valde-
mar	Atterdags	død,	hvor	den	10-årige	søn	Oluf	blev	konge	
over	begge	lande,	men	døde	allerede	som	17	år,	hvorefter	
riget	blev	videreført	af	moderen,	Margrethe	den	1.	...'	er	
ret	så	forvirrende	formuleret.	

Valdemar	atterdags	datter,	Margrete,	 var	gift	med	den	
norske	 kong	 Haakon	 VI.	 Deres	 søn	 Oluf	 arvede	 Norge	
ved	Haakons	 død	 i	 1380,	 hvorefter	Margrete	 regerede	
Norge	på	Olufs	vegne.	Norge	havde	arvekonger.	Forinden	
var	Valdemar	Atterdag	død	sønneløs	i	1375.	De	danske	
rigsråder	bestemte	 ,	 at	Margretes	da	5-årige	 søn	Oluf,	
skulle	vælges	som	dansk	konge	og	Margrete	regere	på	
hans	vegne.	I	Danmark	valgte	man	dengang	kongen,	her	
var	ikke	tale	om	arv.

Tem
a:	Læ

serne	m
ener	

Endelig	er	der	i	artiklen	et	par	fejl	(skrivefejl?)	at	den	dan-
ske	kong	Frederik	Xl		blev	trukket	med	ved	Napoleons	fald	
og	at	'Norge	fik	lov	at	blive	et	kongedømme	og	var	som	
bekendt	i	union	med	Sverige	til	1904'.	De	fik	netop	ikke	
lov	 at	 blive	 et	 selvstændigt	 kongedømme	med	 danske	
Christian	Frederik	som	konge,	således	som	nordmænde-
de	ønskede	i	1814.	Men	korrekt	er	det,	at	de	'fik	lov'	at	
dele	konge	med	Sverige	-	og	det	helt	til	1905	ikke	til	1904.
Jeg	er	ikke	historisk	fagperson,	blot	almindeligt	historisk	
interesseret	og	ikke	mindst	mht.	Danmark-Norge	og	jeg	
finder	det	væsentligt	at	historiske	fakta	beskrives	korrekt.

Det	norske	tidsskrift	Ottar,	som	udgives	af	Tromsø	Univer-
sitet,	nr.	1/2014	har	temaet:	'1814-2014	Grunnlova	200	
år'.	Heri	redegøres	bl.	a.	for	det	dansk-norske	riges	opstå-
en	og	opløsning.	Specielt	artiklen	'1814:	Stormaktspoli-
tikk,	skandinavisk	rivalisering	og	norsk	opprør'	behandler	
indgående	tvillingrigets	ophør	og	baggrunden	herfor.	

Jeg	har	konsulteret	Gyldendals	opslagsbog	Historien	og	
Gyldendals	Danmarkshistoriens	Hvem	hvad	og	hvornår	-	
for	at	få	styr	på	de	fakte,	som	vakte	min	undren.
Venlig	hilsen	-	og	tak	for	et	spændende	blad!

Redaktionens kommentar:	 Det	 pågældende	 referat	
af	 Michael	 Bregnsbos	 foredrag	 er	 alene	 redaktionens	
ansvar	og	skal	således	ikke	belaste	foredragsholderen	på	
nogen	måde.	Tak	for	yderligere	henvendelser	vedr.	kong	
Frederik	XI	–det	skulle	jo	være	kong	Frederik	VI…..	 n

Preben Sørensen

Ifølge	Flensborg	Avis	ønsker	nationalisterne	i	Skotland	et	
tættere	 forhold	til	de	nordiske	 lande,	og	vinder	de	 fol-
keafstemningen	den	18.	september	vil	skotterne	med	i	
Nordisk	Råd	og	dermed	også	i	Foreningen	NORDEN.

Det	synes	jeg	er	en	rigtig	god	idé,	som	bestemt	skal	støt-
tes	af	Foreningen	NORDEN,	men	hvorfor	så	ikke	gå	lidt	
videre	og	tage	Estland,	Letland	og	Litauen	med	som	fyl-
destgyldige	medlemmer	af	det	nordiske	samarbejde?

For	vi	har	jo	meget	til	fælles	med	de	baltiske	lande,	og	så	
kan	de	lige	så	godt	være	rigtige	medlemmer	-	eventuelt	

Skotland og Baltikum med i Nordisk Råd !
sammen	med	 Skotland,	 hvis	 det	 bliver	 selvstændigt	 til	
efteråret.

Så	er	der	øerne	i	Atlanten,	Shetlands	-	øerne	og	Orkney	
–øerne,	som	jo	hører	til	Skotland.	De	to	ø-grupper	skal	
måske	have	status	ligesom	Færøerne.	Ø-gruppen	Hebri-
derne	hører	jo	rigtigt	til	Skotland.

Dette	er	således	et	forslag	til	Nordens	udvidelse.	 n

Hans Mikkelsen
Åhaven 1, Ribe
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De	nordiske	samarbejdsministre	har	i	2013-14	ført	drøf-
telser	om	visionen	for	det	nordiske	samarbejde	og	udta-
ler	på	den	baggrund	følgende:

	 	Vi,	 de	 nordiske	 samarbejdsministre,	 er	 overbeviste	
om	værdien	af	et	fortsat	styrket	og	fokuseret	nordisk	
samarbejde	 i	 en	 tid,	 hvor	 globalisering,	 ressource-
forbrug	 og	 økonomisk	 krise	 udfordrer	 de	 nordiske	
velfærdssamfund,	og	hvor	betydningen	af	 regionalt	
samarbejde	øges.

	 	Vi	har	i	de	nordiske	lande	en	lang	tradition	for	et	til-
lidsbaseret	samarbejde,	der	bygger	på	landenes	fæl-
les	 historiske,	 kulturelle	 og	 geografiske	 baggrund.	
Samtidig	 er	 vore	 samfund	 funderet	 på	 de	 samme	
grundlæggende	 værdier	 såsom	 demokrati,	 men-
neskerettigheder	 og	 bæredygtighed.	 Det	 nordiske	
samarbejde	har	gennem	årene	benyttet	disse	fælles	
styrkepositioner	 til	 at	 skabe	 synergier	 og	 udveksle	
erfaringer	med	henblik	på	at	udvikle	effektive	løsnin-
ger	på	en	lang	række	områder	til	gavn	for	borgerne	
i	de	nordiske	lande.	En	fortsat	indsats	for	at	sikre	fri	
bevægelighed	for	borgere,	varer	og	tjenester	mellem	
de	nordiske	lande	har	medvirket	til	at	styrke	landenes	
konkurrenceevne.	Samarbejdet	har	desuden	medvir-
ket	til	at	give	Norden	stor	gennemslagskraft	globalt.	
Sammen	er	vi	stærkere.

På	 baggrund	 af	 de	 hidtidige	 resultater	 af	 det	 nordiske	
samarbejde	har	samarbejdsministrene	følgende	visioner	
og	mål	for	samarbejdet	i	de	kommende	år:

Visioner
Et grænseløst Norden
Arbejdet	med	at	 skabe	optimale	 forudsætninger	 for	at	
borgere	og	virksomheder	kan	bevæge	sig	frit	mellem	de	
nordiske	lande	er	en	af	det	nordiske	samarbejdes	mest	
centrale	udfordringer.	Vi	vil	forstærke	denne	indsats,	her-
under	for	at	sikre,	at	ny	national	lovgivning	og	de	nordiske	
landes	gennemførelse	af	EU	 lovgivning	 ikke	skaber	nye	
grænsehindringer	i	Norden.

Et innovativt Norden
Norden	 er	 en	 innovativ	 region	med	 fokus	 på	 velfærd,	
uddannelse,	 kreativitet,	 entreprenørskab,	 bæredygtig-
hed	og	forskning.	Vi	vil	fortsat	arbejde	for	et	nært	samar-

– Sammen er vi stærkere
De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision 
for det nordiske samarbejde den 6. februar 2014

bejde,	hvor	vi	opnår	højere	kvalitet	og	større	effektivitet	
ved	i	fællesskab	at	håndtere	konkrete	udfordringer,	som	
er	af	betydning	for	de	nordiske	borgere.

Et synligt Norden
Norden	og	de	nordiske	 lande	har	en	stærk	profil	ude	 i	
verden,	og	det	nordiske	brand/varemærke	er	velkendt.	
Der	er	voksende	interesse	for	de	nordiske	erfaringer	med	
at	opbygge	og	videreudvikle	samfund,	der	er	præget	af	
høj	produktivitet,	social	tryghed,	ligestilling	og	godt	miljø.	
Vi	vil	arbejde	aktivt	for	 fortsat	at	profilere	Norden	glo-
balt	i	”Team	Norden	ånden”.	Samtidig	er	kendskabet	til	
det	nordiske	samarbejde	imidlertid	blevet	mindre	blandt	
borgerne	i	Norden,	og	her	vil	vi	yde	en	afgørende	indsats	
for	at	informere	om	samarbejdet.

Et udadvendt Norden
Hver	 for	sig	er	de	nordiske	 lande	små,	men	tilsammen	
udgør	vi	med	25	mio.	borgere	den	10.	største	økonomi	i	
verden.	De	nordiske	lande	deltager	i	en	lang	række	inter-
nationale	fora.	Vi	vil	fortsætte	og	forstærke	den	nordiske	
koordination	af	 internationale	emner	på	områder,	hvor	
dette	er	af	fælles	interesse.	Vi	vil	arbejde	for	at	sikre,	at	
det	 nordiske	 samarbejde	 om	 internationale	 spørgsmål	
kompletterer	 det	 samarbejde,	 som	finder	 sted	 i	 andre	
organisationer.

Mål
Det	 nordiske	 samarbejde	 skal	 være	 i	 en	 fortsat	 forny-
else	 for	 at	 sikre,	 at	 samarbejdet	på	 langt	 sigt	 forbliver	
et	stærkt	redskab	for	de	nordiske	regeringer	til	at	hånd-
tere	 nye	 politiske	 udfordringer.	 Samarbejdet	 skal	 være	
så	dynamisk,	at	det	løbende	tilpasses	landenes	behov	og	
de	aktuelle	problemstillinger,	 som	optager	de	nordiske	
landes	 regeringer.	 Samarbejdet	 skal	 forankres	 folkeligt	
ved	at	der	fokuseres	på	konkrete	problemstillinger,	som	
har	direkte	betydning	for	de	nordiske	borgere.	Samtidig	
skal	 samarbejdet	 fokuseres	 på	 indsatser	 med	 synlige	
og	målbare	effekter,	og	samarbejdets	profil	i	forhold	til	
omverdenen	 skal	 være	 tydelig,	 så	 værdien	af	den	nor-
diske	 identitet	 udnyttes	 til	 fulde.	 Det	 nordiske	 samar-
bejde	 skal	 være	 politisk	 relevant	 for	 nordiske	 borgere,	
parlamentarikere	og	regeringer	både	i	 internordiske	og	
internationale	forhold.		Det	skal	skabe	nordisk	nytte,	give	
merværdi	til	alle	og	føre	til	konkrete	politiske	resultater.

Norden 



Udvikling af samarbejdet i Norden
Vi	 varetager	 som	 nordiske	 samarbejdsministre	 ansvaret	 for	 det	 nordiske	
regeringssamarbejde	 i	Nordisk	Ministerråd	på	vegne	af	de	nordiske	stats-
ministre.	Med	denne	visionsdeklaration	ønsker	vi	at	sætte	retningen	for	det	
samlede	nordiske	samarbejde.	Vi	vil	intensivere	vores	koordinerende	rolle	i	
det	nordiske	samarbejde	blandt	andet	ved	at	følge	op	på	visioner,	moderni-
sering,	samt	kommunikation	og	profilering	af	det	nordiske	samarbejde.	Vi	vil	
også	løfte	vores	koordinationsansvar	for	Nordisk	Ministerråds	budget.	End-
videre	vil	ovenstående	visioner	udgøre	grundlaget	for	vores	løbende	samar-
bejde	med	Nordisk	Råd	og	det	nordiske	samarbejde	indenfor	civilsamfundet.

Et	politisk	dynamisk	samarbejde	forudsætter	en	moderne	og	fokuseret	orga-
nisation.	Vi	har	forventninger	til	generalsekretærens	indsats	for	at	moder-
nisere	organisationen	med	henblik	på	at	skabe	en	mere	moderne,	enkel	og	
effektiv	organisation.	Formandskabet	bør	sammen	med	generalsekretæren	
og	Nordisk	Ministerråds	Sekretariat	medvirke	til	at	formulere	nye	initiativer	
og	aktivt	drive	samarbejdet	fremad,	så	samarbejdets	politiske	relevans	sik-
res.	Samtidig	bør	nye	redskaber	anvendes	til	at	sikre	politisk	dynamik.	 n

Reformer i Nordisk råd, parlamentarikersamarbeid 
overfor Øst-Europa og arbeidet med menneskerettighe-
ter ble diskutert på møtet i Stortinget 15. mai.

Det	 eksisterer	 et	 nært	 og	 godt	 samarbeid	 mellom	 de	
nordiske	 parlamentene.	 I	 forbindelse	 med	 Stortingets	
jubileumsmøte	15.	mai	inviterte	stortingspresident	Ole-
mic	Thommessen	sine	kolleger	til	et	arbeidsmøte	for	å	
diskutere	ulike	former	for	samarbeid.

Reformer i Nordisk råd
På	møtet	fikk	parlamentspresidentene	en	orientering	om	
reformarbeidet	i	Nordisk	råd	av	rådets	direktør,	Britt	Boh-
lin.	Reformarbeidet	tar	sikte	på	å	effektivisere	og	konkre-
tisere	det	nordiske	samarbeidet,	og	å	styrke	kontakten	til	
de	nasjonale	parlamentene.
 
Parlamentspresidentene	var	enige	i	behovet	for	reformer	
i	det	nordiske	samarbeidet,	og	sa	seg	villige	til	å	bidra	som	
ressurspersoner	(vismannsgruppe),	særlig	med	tanke	på	
en	tettere	forankring	i	de	nasjonale	parlamentene.

Styrket samarbeid over for  
Øst-Europa
Under	diskusjonen	om	mulighet	for	samarbeid	mellom	
de	 nordiske	 parlamentene	 i	 internasjonale	 spørsmål,	
kom	det	frem	et	felles	standpunkt	om	å	styrke	parlamen-
tarikersamarbeidet	med	landene	i	Øst-Europa.	Her	vil	det	
være	naturlig	å	trekke	på	det	gode	samarbeidet	med	de	
baltiske	landene.

Enig i behovet for reformer 
De nordiske parlamentspresidenter til møte i Oslo

Stortingspresident Olemic Thommessen, Folketingets 
formand Mogens Lykketoft, den finske rikdsdagens talman 
Eero Heinäluoma, Altingets formand Einar K. Gudfinnsson 
og den svenske riksdagens talman Per Westerberg.(Foto: 
Åsmund Holien Mo/Stortinget.)

Synliggjøring av arbeidet med men-
neskerettigheter
For	å	styrke	de	nordiske	landene	som	en	blokk	i	verden	
og	med	høy	troverdighet	på	oppfølging	av	menneskeret-
tigheter,	diskuterte	parlamentspresidentene	ulike	tiltak	
for	å	synliggjøre	dette	arbeidet	i	parlamentene.	Det	var	
enighet	om	at	dette	var	viktig,	og	for	noen	av	landene	kan	
det	være	aktuelt	å	samarbeide	om	felles	måter	å	gjøre	
dette	på.	 n

(www.Stortinget)

"Bordet er dækket" med nordiske visioner
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Dansk, nordisk eller …? 
Det	er	altid	rart	at	få	kommentarer	fra	opmærksomme	
læsere.	 Jeg	 har	 fået	 to	 siden	 sidst.	 Derfor	 først	 lige	 et	
par	justeringer/supplementer	til	den	foregående	artikel.	

Her	skriver	jeg	blandt	andet	at	Den egentlige skriftkultur 
kom til Norden med kristendommen og kirken.	Min	gamle	
ven	og	studiekammerat	Bjørn	Falck-Petersen	i	Næstved	
(han	er	specialist	i	runer)	synes	det	er	for	kontant	en	vur-
dering	og	skriver	bl.a.	at	Under alle omstændigheder går 
den gængse opfattelse blandt de kloge hoveder, der i vore 
dage beskæftiger sig med de dele, i stadig højere grad i 
retning af en erkendelse/anerkendelse af, at runerne har 
haft en langt videre udbredelse end hidtil antaget. 

Traditionelt har man alt for energisk beskæftiget sig 
med de monumentale og mere eller mindre uforgænge-
lige stenindskrifter, men nyere arkæologiske fund viser 
jo, at "hverdagsrunerne" længe (fra oldtiden og op til 
1500-årene) har været et integreret element i den nordi-
ske samfundsstruktur - til tider ovenikøbet parallelt med 
det kirkelige/latinske skriftsprog. Dertil kommer så et 
stigende antal nyfundne indskrifter på de såkaldte "løs-
genstande", indskrifter, der ofte relaterer meget direkte 
til hverdagslivet og dets fortrædeligheder, og som derfor 
hyppigt også indeholder særdeles djærve for ikke at sige 
direkte frivole udsagn. 

Han	har	altså	ret.	Og	vi	har	både	sten	og	håndskrifter	med	
runeskrift	et	godt	stykke	 ind	 i	århundrederne	efter	kri-
stendommens	indførelse,	mange	også	med	kristent	ind-
hold.	Det	kendteste	håndskrift	er	nok	runehåndskriftet	af	
Skånske	Lov	(codex	runicus);	det	som	bekendt	helt	umo-
tiveret	 slutter	med	den	ældste	melodistump	 i	Norden:	
Drømte mik en drøm i nat om silki ok ærlik pæl	(pynt).	Den	
melodi	der	blev	Danmarks	Radios	pausesignal.

Poul	Sørensen,	som	er	pensioneret	lærer	og	voksenun-
derviser	i	sprog,	synes	at	jeg	er	lidt	upræcis	når	jeg	om	
oprindelsen	til	vor	sprogæt	indoeuropæisk	bruger	beteg-
nelsen	 indisk.	Den	 indvending	har	han	ret	 i	 forstået	på	
den	måde	at	betegnelsen	indisk	alene	går	på	geografien.	
Det	rette	navn	på	det	indoeuropæiske	ursprog	er	sanskrit.

Også før vikingetiden
Og	så	til	en	fortsættelse	af	historien	om	ordstof	i	Norden.	
Man	skal	huske	at	der	også	i	tiderne	før	vikingerne	har	

fundet	samhandel,	folkevandringer	og	kulturvandringer	
sted	–	også	inden	for	Norden.

I	finsk	har	man	tidligt,	måske	allerede	500-400	f.Kr.,	ind-
lånt	ord	 fra	urnordisk;	de	 lærde	regner	med	mere	end	
400.	Det	er	ord	 som	kuningas,	 konge;	valta,	magt	 (da.	
vold);	lammas,	får	(da.	lam)	og	kulta,	guld.

I	tiden	før	ca.	800	har	vi	i	Norden	fra	kelterne	(de	bebo-
ede	i	jernalderen	de	centrale	og	vestlige	dele	af	Europa)	
indlånt	ord	som	rig, rige, embede og jern. Også	fra	latin	
fik	vi	ord,	men	de	fleste	af	dem	blev	formidlet	via	mel-
lemliggende	sprog.

De	ca.	300	år	med	Danelagen	(som	var	nordisk,	ikke	bare	
dansk)	fik	stor	betydning	både	i	Norden	og	i	England.

For	 at	 tage	 det	 sidste	 først:	 En	 række	 stednavne	 i	 det	
østlige	England	er	af	nordisk	oprindelse,	for	nu	bare	at	
nævne	et	påvirkningsområde.

I	Norden	får	vi	først	og	fremmest	alle	de	ord	der	hører	kri-
stendommen	til.	De	kommer	selvfølgelig	oprindelig	pri-
mært	fra	græsk	og	latin,	men	i	de	fleste	tilfælde	via	olden-
gelsk	og	oldsaksisk.	Det	er	en	imponerende	kulturimport	
der	fandt	sted.	Tænk	bare	på	at	vi	alene	i	Danmark	op	til	
omkring	år	1200	fik	opført	omkring	2000	kirker.	Hvordan	
man	fik	uddannet	præster	til	så	mange	kirker,	det	er	da	en	
tanke	værd	–	men	det	blev	måske	også	derefter.

Kristne og hedninger
Vi	mennesker	blev	opdelt	i	kristne	(oldengelsk	cristen,	lat.
christianus)	og	hedninger,	dannet	til	det	fællesgermanske	
heden,	hedensk.	Kirke	har	vi	via	oeng.	eller	oldsaksisk	fra	
det	 græske	 kyriakón,	 egl.	 hørende til Herren.	 Stillings-
betegnelserne	 i	 kirken	er	alle	 låneord:	pave,	 lat.	papa; 
kardinal; ærkebiskop	(oeng.);	biskop	(oeng.	eller	osaks.);	
provst	 (middelalderlatin	propositus);	præst	 (oeng.	eller	
osaks.);	kapellan	og	flere.	

Et	af	disse	ord	følger	den	almindelige	lydudvikling	i	dansk,	
men	bliver	desuden	senere	genoplivet	med	en	ny	betyd-
ning:	diakon	bliver	helt	efter	reglerne	til	vore	dages	degn; 
diakon	bliver	så	genoptaget	med	betydningen	person der 
på kristent grundlag er uddannet i sygepleje og socialt 
forsorgsarbejde. n

2. artikel om det danske og nordiske ordstofs oprindelse

Henrik Hagemann har været Foreningen NORDEN´s repræsentant i Dansk Sprognævn fra 1982 til og med 
2012; det meste af tiden medlem af nævnets arbejdsudvalg og i to længere perioder også næstformand. 
Selv om han nu er en travl pensionist, vil han bestræbe sig på at levere en klumme sprogligheder til hvert 
kommende nummer af Norden Nu.  
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Nordiska	 ministerrådet	 förstärker	
ansträngningarna	 mot	 människo-
handel,	 så	 kallad	 trafficking.	 På	 ett	
kunskapsseminarium	 i	 Estlands	
huvudstad	 Tallinn	 	 lanserade	 mini-
sterrådets	 generalsekreterare,	Dag-
finn Høybråten,	ett	nytt	projekt,	för	
smartare,	snabbare	och	mer	effektiv	
bekämpning	av	människohandel.	

.	 Nordiska	ministerrådet	 har	 i	 flera		
år	 och	 under	 ledning	 av	 sina	 kon-
tor	 i	 Tallinn	 och	 Sankt	 Petersburg	
varit	 	 engagerade	 i	 kampen	 mot	
trafficking,	 särskilt	 när	 det	 gäller	
gränsregionalt	 samarbete	 mellan	
Ryssland,	Baltikum	och	Norden	och	
särskilt	 kopplat	 till	 problematiken	

Nytt initiativ mot trafficking 
inom	 områden	 som	 tvångsarbete,	
barn	och	sexuellt	utnyttjande.	Trots	
ansträngningarna	 från	 flera	 parter	
har	 inte	 antalet	 drabbade	minskat,	
och	det	finns	behov	för	förstärkning	
av	insatserna.		

─	 Det	 nationella	 arbetet	 mot	 traf-
ficking	är	grundläggande	men	räcker	
inte	till.	Vi	måste	samarbeta	ytterli-
gare	över	gränserna	för	att	få	ett	slut	
på	den	här	moderna	formen	av	sla-
veri,	 sa	 generalsekreterare	 Dagfinn	
Høybråten.

Därför	 informerade	 han	 de	 cirka	
hundra	 deltagarna	 på	 konferensen	
Trafficking in Human Beings – Recru-

itment, Identification, Victim Sup-
port	 om	 ytterligare	 satsningar	 från	
Nordiska	ministerrådets	sida.

Samarbetet	hittills	har	visat	hur	vik-
tigt	 erfarenhets-	 och	 kunskapsut-
bytet	 är	 mellan	 yrkesgrupper	 som	
arbetar	med	att	bekämpa	trafficking	
dagligdags.	Graden	av	professionali-
tet	måste	öka	i	takt	med	problemet.	
Därför	 ska	den	nya	 satsningen	 från	
Nordiska	ministerrådet	bidra	till	 att	
underlätta	 för	 poliser,	 gränsvakter,	
socialarbetare,	 jurister,	 frivilligorga-
nisationer	med	 flera	 att	 i	 kunskap-
shöjande	syfte	mötas	och	genomföra	
studiebesök	hos	varandra.	 n

(Norden org.)

Foreningen	NORDEN`s	lokalafdeling	i	Odense	markerede	
den	28.	april	 sit	75	års	 jubilæum	på	 festlig	vis	med	en	
reception	i	Odense	Rådhus	med	et	stort	fremmøde.

Efter	 en	 lykønskningshilsen	 fra	 landsformand	 Karen	
Ellemann,	bragte	viceborgmester	Brian	Dybro	en	hilsen	
fra	Odense	kommune,	og	derefter	blev	Birthe	Heide-Otto-
sen	udnævnt	til	æresmedlem	efter	mange	års	virke	for	
lokalafdelingen.	Der	var	musikalske	indslag	ved	Odense	
Musikskole,	og	forsamlingen	påhørte	en	spændende	fest-
forelæsning	om	”Foreningen	NORDEN	i	Odense	gennem	
75	år”	af	arkivchef	Jørgen	Thomsen,	Odense	Stadsarkiv.

Ved	receptionen	 i	 rådhushallen	blev	der	desuden	præ-
senteret	en	 fotoudstilling	om	 lokalafdelingen,	der	også	
kunne	 studeres	 ved	 landsforeningens	 repræsentant-
skabsmøde	nogle	uger	senere.	 n

Festforelæsning og udnævnelse af æresmedlem

Lokalafdelingens formand, Svend Tychsen, er her klar til 
med en blomsterhilsen til det nyudnævnte æresmedlem, 
som gratuleres af landsformand Karen Ellemann.

Præsten	læste	op	fra	bibelen,	men	dette	ord	kendes	først	
fra	1400-tallet.	Før	det	var	det	lektien	(lat.	lectio, stykke 
fra Bibelen inden for evangelierne eller brevene der læses 
op ved en gudstjeneste)	eller	 læsten,	som	er	et	særligt	
nordisk	ord	for	lectio.	Hver	søndag	lyder	det	stadig	i	vore	
kirker	Denne hellige lektie skriver …

Og	så	skal	det	også	lige	med	at	gudstjenesten	før	refor-
mationen	foregik	på	latin;	det	forstod	menigmand	ikke	så	

meget	af.	Derfor	er	det	rimeligt	nok	at	der	i	folks	daglige	
tale	opstod	forvanskninger.	Sandsynligvis	er	hokus pokus 
filiokus en	forvanskning	af	hoc est corpus filii, dette er søn-
nens legeme;	det	er	sikkert	en	variant	af	nadverordene	
hoc est corpus meum, dette er mit legeme.

Med	kristendommen	fik	vi	også	ny	tidsregning	i	Norden.	
Det	kommer	der	noget	om	i	den	følgende	sprogklumme.
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Året	i	år	er	et	mindeår.	Overalt	min-
des	med	den	store	tragedie	som	den	
første	 verdenskrig	 var,	 og	 i	 Malmø	
mindes	 man	 både	 Baltiska	 utstäl-
lningen	og	trekongermødet	den	18.	
december	1914.	For	Danmarks	ved-
kommende	er	året	i	år	yderligere	et	
mindeår	for	de	to	tragedier	som	hav-
de	reduceret	kongeriget	til	det	euro-
pæiske	lilleputland	det	var	i	1914.

Det	var	hundreåret	for	opløsningen	
af	den	dansk-norske	union	der	hav-
de	bestået	siden	1380,	en	katastrofe	
for	 Danmark	 i	 enhver	 henseende	
undtagen	 den	 kulturelle	 og	 måske	
specielt	 den	 litterære,	 men	 først	
og	 sidst	 magtpolitisk.	 Med	 udskil-
lelsen	 af	Norge	 fik	 den	 tysktalende	
befolkning	 i	 hertugdømmerne	 Sles-
vig,	 Holsten	 og	 Lauenburg	 med	 ét	
pennestrøg	 en	 langt	 større	 vægt	 i	
det	danske	monarki,	hvad	der	skulle	
få	måske	 endnu	 større	 katastrofale	
konsekvenser	 i	 1864,	 da	 en	 kombi-
nation	af	militær	svaghed	og	politisk	
tåbelighed	 på	 dansk	 side	 gjorde	 at	
rigsgrænsen	blev	forskudt	fra	Elben	
og	 Trave	 til	 lige	 syd	 for	 Kolding	 og	
Ribe.	Næsten	halvdelen	af	den	jyske	
halvø	var	besat	af	tyskerne.	

Lilleputlandet triumferede. 
Danmarks rolle ved Baltiska Utställningen 1914

For Danmark var den baltiske udstilling i Malmø ikke så lidt af en triumf. Her 
figurerede landet side om side med Østersøens stormagter, Rusland og Tysk-
land, kun holdt i live ved balancen mellem de to, og dybt afhængig af Tsarens 
rige. Enketsarinaen Dagmar havde afgørende indflydelse på dansk politik. 

Men landet var på den anden side i rivende udvikling, i økonomi og erhvervsliv: 
landbruget stod som et af verdens førende, i handel og søfart stod det sig godt, 
med konstruktionen af det første dieselmotorskib som et lysende eksempel. 

I kunst og videnskab blomstrede det lille Danmark. Endnu i 1914 stod J.P. 
Jacobsens indflydelse på sit højeste, førende tyske og britiske forfattere og 
komponister tog ved lære af ham, og ved Niels Bohrs arbejde med atomfysik-
ken fik dansk videnskab fornyet vitalitet.   

Dansk	litteratur	i	perioden	op	til	1914	
kan	næsten	kun	forstås	 i	skæret	fra	
kanonilden	 i	 foråret	 1864,	 Herman	
Bang	beskrev	 stemningen	 i	 lilleput-
landet	med	ordene	Saarfeberen fra 
Dybbøl,	 den	 afgørende	 slagmark	 i	
den	krig.	J.	P.	Jacobsens	roman	Niels 
Lyhne	slutter	med	at	Niels	Lyhne	dør	
døden	–	den vanskelige død -	efter	at	
være	blevet	såret	i	det	slag.	

Da	 Prøjsen	 så	 først	 slog	 Østrig	 og	
derpå	Frankrig,	kunne	det	så	ud	som	
alt	håb	var	ude.	Det	var	det	ikke	helt,	
nok	var	Tyskland	blevet	et	kejserrige	
der	 beherskede	 Østersøen	 fra	 Lil-
lebælt	 til	 Klaipeda	 ved	 Det	 Kuriske	
Haff,	 men	 netop	 dér	 begyndte	 så	
det	 russiske	 tsarrige,	 og	dér	 var	 en	
dansk	prinsesse	tsarina.	Det	betød	at	
lilleputstaten	i	realiteten	var	en	rus-
sisk	lydstat.	Det	danske	udenrigsmi-
nisterium	foretog	sig	ikke	noget	som	
kejserinde	 Dagmar	 ikke	 godkendte.	
Derfor	 slog	 parlamentarismen	også	
først	igennem	i	1901,	og	vel	blev	den	
russiske	 indflydelse	væsentligt	min-
dre	 efter	 1905,	 efter	 nederlaget	 til	
Japan,		men	det	betød	så	blot	at	den	
danske	 regering	måtte	 søge	 forstå-
else	hos	regeringen	i		Berlin.	

Til	gengæld	gjorde	dansk	erhvervsliv	
sig	 stærkt	 gældende	 i	 tsarens	 riger	
og	lande.	

I	min	bog	Dansk Alliancepolitik 1762-
1972	har	jeg	gjort	rede	for	situatio-
nen:	Danmark	måtte	 få	 tyskerne	til	
at	forstå	at	det	aldrig	ville	slutte	sig	
til	Tysklands	fjender.	Det	blev	aktuelt	
endnu	 mens	 Baltiska	 Utställningen	
foregik	i	Malmø,	nemlig	ved	krigsud-
bruddet	den	28.	juli	1914.

I	1850	havde	H.	C.	Andersen	skrevet	
en	patriotisk	bekendelse	i	form	af	en	
sang,	I Danmark er jeg født,	og	heri	
henviste	han	til	at	det	er

et lille land, og dog så vidt om jorden

en høres danskens sang og mej-
selslag.

Han	har	 sikkert	 tænkt	på	komponi-
sten	Niels	W.	Gade	og	billedhugge-
ren	Bertel	Thorvaldsen	–	det	plejer	
man	at	sige,	og	ved	Baltiska	Utstäl-
ningen	kunne	man	også	høre	musik	
af	 danske	 komponister	 og	 se	 vær-
ker	 af	 danske	 billedhuggere.	 Hvad	
mejselslagene	 angår,	 så	 var	 de	 vel	
repræsenterede	både	 i	 skulpturer,	 i	

af Søren Sørensen
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kunsthåndværk	 som	Georg	 Jensens	
berømte	 sølvsmedearbejder	 og	 på	
industriudstillingen.	

Den lille Havfrue	var	blevet	stillet	op	
ved	 Langelinie	 året	 før,	 og	 alle	 der	
rejste	 med	 Malmøfærgen,	 havde	
udsigt	til	den.	Edvard	Eriksen	hed	bil-
ledhuggeren,	men	førstemanden	var	
på	den	tid	Kai	Nielsen	som		på	den	
tid	arbejdede	med	udsmykningen	af	
Blågårdsplads	inde	i	København	med	
en	lang	række	monumenter	over	det	
arbejdende	 folk	–	også	det	 i	tidens	
demokratiske	ånd.	

Figurerne	 har	 følgende	 motiver:	
”Fiskerkone”,	”Fyraften”	(symbolise-
ret	ved	en	harmonikaspiller),	”Fisker”,	
”Smed”,	 ”Snedker”	 og	 ”Gartner”,	
”Brolægger”,	 ”Bager”,	 ”Skrædder”,	
”Stenhugger”,	 ”Bødker”,	 ”Murer”,	
”Skomager”,	”Slagter”,	”Middag”	og	
”Grønthandlersken”.	Det	bemærkel-
sesværdige	 er,	 at	 barnemotivet	 går	
igen	 i	 alle	 figurerne	 samt	 omkring	
talerstolen	 og	 ved	 trapperne.	 Gra-
nitten	antyder	en	hjemlighed	og	en	
fasthed,	 som	 er	 med	 til	 at	 give	 et	
kraftfuldt	 udtryk	 af	 de	 hårdtarbej-
dende	 mennesker	 –	 der	 har	 altså	
været	en	klar	hensigt	med	opførel-
sen	af	figurerne.	Nogle	af	dem	kunne	
i	 form	af	gipsafstøbninger	beses	på	
Baltiska	Utställningen.	

Danske	solister	og	ensembler	frem-
førte	en	række	værker,	ikke	af	Gade,	
men	af	bl.a.	Carl	Nielsen,	den	kom-
ponist	 min	 kollega	 Jesper	 Svenbro	
bl.a.	har	skrevet	et	smukt	digt	om.	

I	 Dansk-Svensk	 Forfatterselskab	
glæder	 vi	 os	 over	 at	 så	 mange	 af	
værkerne	 ved	 koncerten	 den	 24.	
juni	1914	havde	litterære	forlæg,	af	
Oehlenschlägers	 drama	 Aladdin,	 af	
Holger	 Drachmanns	 Vølund Smed,	
folkevisen	Agnete og Havmanden	og	
Carl	Nielsens	hyldest	til	kærligheden,	
Hymnis Amoris.	Dagbladet	Politikens	
anmelder	 skrev	 at der var megen 
Glæde over den danske Musik, og 
Dagen var saaledes alt i alt saare 
vellykket. 

I rivende udvikling 
I	 min	 Nordens Historie	 –	 en Folke-
bog citerer	jeg	også	H.C.	Andersens	
sang,	 for	 landet	 var	 på	 den	 anden	
side	i	rivende	udvikling,	i	økonomi	og	
erhvervsliv:	 landbruget	stod	som	et	
af	verdens	førende,	i	handel	og	søfart	
stod	 det	 sig	 godt,	 med	 konstruk-
tionen	af	det	første	dieselmotorskib	
som	et	lysende	eksempel.	

Efter	 at	 choket	 efter	 1864	 så	 småt	
havde	 lagt	 sig,	 bredte	 der	 sig	 en	
forståelse	for	at	man	måtte	tage	sig	
sammen	og	udnytte	de	muligheder	
der	 lå	 i	 landet	 som	det	 nu	 så	 ud.	 I	
stedet	 for	 at	 udføre	 korn	 til	 Stor-
britannien	 og	 Frankrig	 og	 kødkvæg	
til	 Nordtyskland	 måtte	 man	 finde	
andre	veje.	Man	kunne	alligevel	ikke	
konkurrere	 med	 USA	 og	 Rusland	 i	
kornproduktionen,	 nu	 jernbanerne	
hurtigt	 og	 storstilet	 kunne	 bringe	
enorme	mængder	af	brødkorn	frem	
til	Europas	storbyer,	dampskibe	hur-
tigt	fra	USA's	østkyst	og	havne	som	
Riga,	Tallinn	og	Sankt	Petersborg.	

Man	 omlagde	 landbruget,	 fodrede	
malkekvæg,	 svin	og	høns	med	eget	
korn	og	hø,	egne	 roer,	 solgte	 smør,	
bacon	og	æg	til	de	britiske	morgen-
borde	 via	 danske	 skibe.	Det	 skabte	
en	 vældig	 industri,	 jernstøberier,	
teglværker,	 slagterier,	 mejerier	 og	
en	 omfattende	 handelsverden.	
Industrien	i	Danmark	var	i	det	halve	
århundrede	op	til	1914	anlagt	på	at	
betjene	 landbruget,	 ikke	 at	 udkon-
kurrere	det	 som	tilfældet	 var	ellers	
rundt	 i	 Europa.	Det	 skabte	også	en	
endnu	større		handelsflåde.

Ved	 Københavns	 havn	 lå	 dengang	
Burmeister	 og	 Wains	 skibsværft,	
og	 i	1911	konstruerede	man	dér	et	
stort	handelsskib,	Selandia,	ikke	med	
dampmaskine	som	ellers,	men	med	
en	dieselmotor.	Den	britiske	marine-
minister	Winston	Churchill	var	oprig-
tigt	 forarget	 over	 at	 dette	 lille	 land	
tillod	sig	at	overhale	verdens	største	
sømagt	på	dettes	eget	område,	men	
trods	det	at	Churchill	var	historiker,	
så	 var	 han	 åbenbart	 ikke	 opmærk-
som	 på	 hvor	 mange	 nye	 ideer	 der	

strømmede	 ud	 fra	 både	 Danmark	
og	 Sverige	 i	 disse	 år.	General	Mad-
sen	konstruerede	et	effektivt	mord-
våben	i	form	af	et	maskingevær	der	
allerede	havde	bevist	sit	værd	i	den	
russisk-japanske	krig,	og	igen	i	første	
verdenskrig	 skulle	 anvendes	 i	 stor	
stil	både	i	den	russiske	og	den	østrig-
ungarske	hær.	

Rundt	om	i	landet	lå	der	andre	store	
skibsværfter,	 og	 danske	 rederier	
havde	 overordentlig	 betydning	 for	
økonomi	 og	 beskæftigelse,	 dan-
ske	 handelsskibe	 havde	 afgørende	
betydning	for	handelen	på	Østasien	
og	 Amerika.	 Industri,	 håndværk,	
fiskeri,	skovbrug	og	gartneri	var	fyl-
digt	og	rigt	repræsenteret	i	den	dan-
ske	afdeling,	og	København	og	Fre-
deriksberg	havde	egne	udstillinger.	

Lægen	 Niels	 R.	 Finsen	 (færingen)	
konstruerede	 lysbehandlingen	 af	
hudtuberkulose,	 og	 fysikeren	 Niels	
Bohr	fremsatte	sin	teori	om	atomets	
væsen,	den	han	i	1922	fik	Nobelpri-
sen	for.	

På	ét	felt	var	lilleputlandet	verdens-
mester:	 spillefilm.	Ole	Olsen	 havde	
fra	1898	været	leder	af	Malmö	Tivo-
li,	og	i	1905	åbnede	han	en	biograf	i	
København.	 For	at	noget	at	 vise	 sit	
publikum	gav	han	sig	til	at	 indspille	
film,	og	i	1914	var	hans	selskab	Nor-
disk	Film	et	af	verdens	største	spille-
filmforetagender.	Filmen	spillede	en	
stor	 rolle	 på	 Baltiska	 Utställningen	
hvor	der	var	en	særlig	biograf.		

I	 malerkunsten	 –	 et	 andet	 billed-
medie	end	filmens	 levende	–	ejede	
Danmark	ganske	vist	ikke	internatio-
nale	navne	 i	rang	med	Anders	Zorn	
og	 Edvard	 Munch,	 men	 med	 Jens	
Ferdinand	 Willumsen	 var	 man	 dog	
tæt	 på.	 Det	moderne	 gennembrud	
stod	lige	for	døren	i	1914,	men	ellers	
var	 udstillingerne	 domineret	 af	 to	
forskellige	 grupper	 af	 malere	 og	
grafikere,	 nemlig	 Skagensmalerne	
med	P.S.	Krøyer	 i	 spidsen,	ham	kan	
man	nu	se	både	på	film	og	teater	 i	
Bille	Augusts	Marie Krøyer som	man	
sikkert	 har	 set	 også	 her	 bl.a.	 –	 det	
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var	den	ene	gruppe	af	naturalister	på	vej	til	
impressionisme.	På	udstillingen	i	Malmø	var	
det	dog	parret	Michael	og	Anna	Ancher	der	
dominerede.	Den	anden	kalder	vi	fynboerne,	
for	de	er	fra	Fyn	alle	sammen,	selv	om	mange	
af	dem	har	malet	både	i	Italien	og	i	Halland	
bl.a.	 Fritz	 Syberg	var	 således	vel	 repræsen-
teret.	

Det	ser	dog	ud	til	at	de	354	malerier	af	80	
kunstnere	især	stammede	fra	mere	klassisk	
eller	 symbolistisk	 orienterede	 malere,	 Joa-
kim	Skovgaard,	Vilhelm	Hammershøj	og	L.	A.	
Ring	som	de	mest	fremtrædende.	Den	sven-
ske	kritik	var	særligt	optaget	af	Julius	Paulsen,	
og	det	kan	jeg	godt	forstå,	mit	malerøje	og	
mit	kunstsyn	sætter	ham	også	højt.	

I	 brugskunsten	dominerede	porcelænet	 fra	
Den	kgl.	Porcelainsfabrik	og	Bing	&	Grøndahl,	men	det	
var	også	kunstnere	som	Jean	Gauguin,	søn	af	den	rigtige	
Gauguin,	og	Gerhard	Henning	der	formgav	og	designede	
produkterne.	Udstillingshallerne	var	dekorerede	meget	
smukt	af	Valdemar	Andersen,	en	af	1900-tallets	allerfi-
neste	grafikere,	også	 som	avis-	og	bogillustrator.	 I	 den	
officielle	beretning	 fra	udstillingen	hedder	det:	Genom 
sin fina och smakfulla dekorering lyckades dessa två 
konstnärer skapa så mycken skönhet, att det kastade 
glans över Danmarks byggnad (bd.II	p.	988).	

Nærheden	til	København	og	tætheden	i	de	daglige	fær-
geforbindelser	gjorde	at	der	kom	næsten	lige	så	mange	
besøgende	fra	Danmark	som	fra	Sverige.

I	 et	 forfatterselskab	 som	vort	 kan	man	 ikke	andet	end	
beklage	at	litteraturen	ikke	fik	plads	på	Baltiska	Utställnin-

gen;	både	tysk	og	russisk	litteratur	var	på	dette	tidspunkt	
førende	i	prosa	og	lyrik,	og	den	tyske	litteratur	var	særlig	
interessant	fordi	den,	bl.a.	takket	være	Ola	Hanssons	og	
August	Strindbergs	virke	i	Tyskland,	lå	under	så	stærk	en	
indflydelse	fra	 især	dansk	 litteratur	med	J.P.	 Jacobsen	 i	
spidsen,	og	derudover	udgjorde	et	stort	marked	for	dan-
ske	romanforfattere	som	Gustav	Wied	og	Henrik	Pontop-
pidan	(der	fik	en	delt	Nobelpris	i	1917).	

Et lille land – og dog så vidt om jorden	gør	det	sig	gælden-
de,	skrev	H.C.	Andersen	64	år	tidligere.	Det	gjaldt	også	for	
hundrede	år	siden	og	på	mange	flere	områder	end	Ander-
sens	musik	og	skulptur.	Hans	egne	værker	var	som	man	
vil	vide,	heller	ikke	uden	en	vis	effekt	i	læseverdenen.	Nu	
var	det	kommercielt	og	på	skibsfartens	og	skibsbyggeriets	
område,	det	var	i	industri	og	landbrug,	det	var	i	litteratur.			

Folket	i	de	nordiske	land	har	foreslått	sine	kandidater	til	
Nordisk	råds	natur	–	og	miljøpris	2014.	Det	er	kommet	
inn	over	30	forslag	fra	hele	Norden	om	kommuner,	byer,	
og	 lokalsamfunn	som	enten	har	gjort	en	særlig	 samlet	
innsats	for	miljøet,	eller	har	gjort	en	særlig	innsats	på	et	
enkelt	miljøområde.	

Følgende er foreslået fra Danmark:
Gladsaxe	kommune	og	Nordvand	A/S
Lejre	kommune
Middelfart	kommune
Network	 for	 Sustainable	 Business	 Development	 North	

Flere danske kommuner foreslået 
som prismodtagere

Denmark	(NBE)
Silkeborg	Kommune
Lokalsamfunnet	Tversted

Fra Grønland:
Saligaatsoq	–	Avatangiiserik	prosjektet
Sermersooq	kommune
Stavanger	kommune

Fra Færøyene: 
Lokalsamfunnet	Gjógv
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Den	22.	maj	var	det	60	år	siden,	at	overenskomsten	om	
et	fælles	nordisk	arbejdsmarked	blev	underskrevet.	Den	
politiske	diskussion	omkring	fremtidens	arbejdsmarkeds-
løsninger	fik	ny	næring	i	ugens	løb,	hvor	en	ny	rapport	
redefinerede	den	nordiske	model.	

Udsigten	til	arbejde	er	den	primære	årsag	til,	at	borgere	
i	Norden	flytter	eller	pendler	over	landegrænserne,	men	
også	 lønforskelle	 har	 bidraget	 til	 flyttemønstrene.	 Den	
første	 store	flytning	gik	 fra	Finland	til	 Sverige.	 I	dag	er	
Norge	det	land,	der	tager	imod	flest	tilflyttere,	mens	Dan-
mark	ligger	på	andenpladsen.

De	seneste	år	er	der	hvert	år	omkring	50.000	nordboer,	
der	er	flyttet	til	et	andet	nordisk	land.	Hvert	år	pendler	
70.000	personer	mellem	to	nordiske	lande.

60 års nordisk arbejdsmarked uden grænser 
Ny rapport lægger op  
til fremtidsdebat
Jubilæet	for	det	nordiske	arbejdsmarked	blev	markeret	
ved	en	stor	arbejdslivskonference	 i	Reykjavik,	 i	Nordisk	
Ministerråds	regi	den	21.-22.	maj.	Her	blev	fremtidsdis-
kussionen	koncentreret	omkring	ministerrådets	rapport,	
The Nordic model – challenged but capable of change,	
som	blev	lanceret	samme	dag.

Rapporten,	som	er	sammenstillet	af	en	række	anerkend-
te	nordiske	økonomer,	analyserer	 i	et	bredt	perspektiv	
Nordens	økonomiske	succes	og	de	faktorer,	der	påvirker	
landenes	økonomi,	deriblandt	løsninger	på	arbejdsmar-
kedet.	 n

(Fotograf Christopher Olssøn)

Forslag på tvers av nasjonene:
Vennebyene	 Akureyri,	 Randers,	 Lahti,	 Västerås	 og	 Åle-
sunds	miljøsamarbeid.

Medlemmene	 i	 bedømmelseskomiteen	 velger	 nu	 de	
nominerte	til	finalerunden	blant	forslagene	som	har	kom-
met	inn.	De	endelig	nominerte	offentliggjøres	12.	juni	på	
folkemøtet	 i	 Bornholm.	Det	 er	fjorårets	 vinner,	 danske	

Selina Juul,	 som	vil	annonsere	årets	nominerte.	Vinne-
ren	av	årets	pris	avsløres	29.	oktober	under	Nordisk	råds	
sesjon	i	Stockholm.

Nordisk	råds	natur-	og	miljøpris	går	i	år	til	en	nordisk	kom-
mune/by/lokalsamfunn	 som	 enten	 har	 gjort	 en	 særlig	
samlet	innsats	for	miljøet,	eller	har	gjort	en	særlig	innsats	
på	et	enkelt	miljøområde.	 n

(Norden org.)



I	 forbindelse	 med	 et	 Nordisk	
Dag	 arrangement	 i	 Aalborg-
lokalafdeling	 blev	 der	 gen-
nemført	 en	 fotokonkurrence	
med	titlen	”Nordisk	Pletskud”	
i	 samarbejde	 med	 Trekanten	
bibliotek	og	kulturhus.	

Her	ses	de	tre	vinderfotos:

Nordiske pletskud

"Grønlands	fjord"	-	Fotograf:	Sean	Patrick	Charles "Nuuk"	-	Fotograf:	Jens	Houmann

"Nationalpark	Thy"	-	Fotograf:	Per	Schaap

Vi er 12,000 medlemmer i Foreningen 
Norden, der arbejder for et styrket 
nordisk samarbejde i en globaliseret 
verden. Vi skal indadtil i fællesskab 
påvirker den internationale dagsorden.

Vil du være medlem af 
en forening i fremgang?

Klip ud og send ind til:

Foreningen NORDEN i Danmark
Malmøgade 3
2100 København Ø

tlf. 3542 6325 l Fax 3542 8088
landskontoret@foreningen-norden dk
www.foreningen-norden.dk
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Hermed	 inviteres	 til	 den	 store	 årlige	 sommerlejr	 i	 Hil-
lerød.	Lejren	finder	sted	på	Nordisk	Lejrskole	&	Kursus-
center/	Danhostel	Hillerød	 fra	den	30.	 juni	 –	5.	 juli	 og	
afholdes	i	samarbejde	med	foreningen	NORDEN.	Der	er	
plads	til	ca.	90	deltagere	i	alderen	fra	11	–	14	år.	Dertil	
kommer	voksne	ledere	fra	de	enkelte	lande.

Følgende	lande	er	inviteret:	Danmark,	Finland,	Færøerne,	
Grønland,	Island,	Norge,	Sverige,	Åland,	Estland,	Letland	
og	Litauen.	
Nordisk	Lejrskole	ligger	i	et	naturskønt	område	ved	skov	
og	 søer.	 Her	 er	 mulighed	 for	 at	 benytte	 robåde,	 bad-
minton-,	petanque-	og	boldbaner,	bålpladser,	udendørs	
bordtennis,	naturlegeplads	og	mange	andre	sjove	aktivi-
teter.	Indendørs	har	vi	bl.a.	fodboldspil,	airhockey,	bord-
tennis,	dart,	billard	og	diskotek.

Der	vil	være	mulighed	for	at	tilmelde	sig	forskellige	aktivi-
teter.	Vi	skal	også	besøge	Frederiksborg	Slot,	København	

Nordisk Sommerlejr 2014
med	kanalrundfart,	shoppe	og	besøge	Tivoli.	Hvis	vejret	
tillader	det,	skal	vi	til	stranden,	og	den	sidste	aften	holder	
vi	afslutningsfest	i	vores	diskotek.	Meget	af	ovenstående	
skal	I	selv	være	med	til	at	planlægge.

Det	koster	1.800	KR.	at	deltage	i	lejren.	Prisen	dækker	alle	
måltider,	ophold	på	lejrskolen	og	udflugter.	Prisen	dæk-
ker	ikke	turpas	til	Tivoli..		Hertil	kommer	udgiften	til	rejsen	
til	Hillerød.	Tilskud	kan	evt.	søges	i	den	lokale	afdeling	af	
Foreningen	NORDEN.

Tilmelding	til	sommerlejren	kan	ske	ved	ved	henvendelse	
til:	Nordisk	Lejrskole	og	Kursuscenter,	Lejrskolevej	4,	3400	
Hillerød,	eller	via	hjemmesiden:	www.hillerodhostel.dk	
hurtigst muligt.	 Mailadresse:	 info@hillerodhostel.dk,	
telefon	+45	48	26	19	86.	Yderligere	spørgsmål	kan	rettes	
til	Karin	eller	Johannes	på	Tlf.	24245186/40421986.	 n

"Nuuk"	-	Fotograf:	Jens	Houmann

Den 17. maj kunne Norge fejre 200 året for sin grundlov. 
Selvom det er mange år siden, at Danmark og Norge 
hørte sammen, findes er der stadig tætte forbindelser. 
Det gælder også det kommunale samarbejde mellem 
Danmark og Norge, der dog trænger til ny energi.

Sådan	lyder	det	fra	Peter	Fjerring,	der	i	flere	år	har	fulgt	
det	 nordiske	 kommunesamarbejde.	 Han	 har	 tidligere	
arbejdet	 med	 området	 i	 Kommunernes	 Landsforening	
og	 gennem	 Foreningen	 Norden	 og	 har	 netop	 udgivet	
publikationen	”Dansk-norsk kommunesamarbejde i en 
ny tid”,	der	sætter	fokus	på	forbindelserne	mellem	de	to	
lande.	Hans	ønske	er,	at	det	norske	jubilæum	kan	bruges	
som	anledning	til	at	forny	samarbejdet.

–	Gennem	mange	år	har	venskabsbysamarbejdet	formid-
let	kontakt	mellem	lokalsamfund,	foreninger	og	borgere	
i	Danmark	og	Norge,	men	denne	 form	 for	 samarbejde	
er	 ikke	 lige	 så	aktiv	 som	tidligere.	Mulighederne	 frem-
adrettet	ligger	også	i	højere	grad	inden	for	udveksling	af	
erfaring	på	de	kommunale	ansvarsområder,	er	budskabet	
fra	Peter	Fjerring.

Han	nævner	som	eksempel,	at	jobcentrene	i	de	norske	
kommuner	har	mange	gode	erfaringer,	som	danske	kom-
muner	kan	lære	af	i	den	beskæftigelsesreform,	Folketin-
get	aktuelt	forhandler	om.	Omvendt	har	den	nye	norske	
regering	 bebudet	 en	 kommunalreform	 i	 stil	 med	 den,	

som	Danmark	gennemførte	i	2007.	Her	kan	Norge	trække	
på	en	masse	dansk	viden.

–	Man	kan	vælge	enten	at	tilføre	de	danske-norske	ven-
skabsbyer	nye	idéer	eller	arbejde	sammen	i	form	af	tids-
bestemte	projekter,	netværk	og	studieture.	Desværre	er	
det	samlede	billede,	at	det	dansk-norske	kommunesam-
arbejde	har	været	i	tilbagegang,	og	det	er	en	skam	og	et	
paradoks,	når	man	tænker	på,	at	vores	to	lande	med	ens	
samfund	og	institutioner	
vil	 have	 stor	 udbytte	 af	
hinandens	 viden,	 lyder	
det	fra	Peter	Fjerring.

De	 danske	 kommuner	
har	 tilsammen	 72	 ven-
skabsbyer	i	Norge,	hvoraf	
15-20	kan	betegnes	som	
meget	 aktive	 forbindel-
ser.	 n

Publikationen ”Dansk-
norsk kommunesamar-
bejde i en ny tid” er på 
34 sider og er gratis.
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Danske kommuner skal lære af Norge
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Den	28.april	udkom	en	ny	imponerende	samlet	udgave	af	
islændingesagaer	og	totter	(dvs.	korte	novelleagtige	for-
tællinger)	på	dansk,	norsk	og	svensk	på	Saga	Forlag	i	Rey-
kjavík.	Det	er	første	gang	en	samlet	udgave	af	alle	fyrre	
sagaer	udkommer	i	Skandinavien,	og	nogle	af	disse	sagaer	
har	aldrig	tidligere	været	oversat	til	dansk	og	norsk.	

Oversættelserne	 er	 nye	 og	 udarbejdede	 inden	 for	 de	
seneste	syv	år	af	førende	forskere	og	oversættere	i	Dan-
mark,	Norge	og	Sverige.	Oversættelserne	er	siden	blevet	
grundigt	gennemarbejdet	af	filologer	og	forfattere	med	
fokus	på	nøjagtighed	og	stil.	Værket	består	af	fem	bind	på	
hvert	af	de	tre	sprog,	og	der	er	således	tale	om	et	af	de	
største	oversættelsesprojekter	i	vestlig	litteratur.	

Omkring	 100	 nordiske	 oversættere,	 forskere	 og	 forfat-
tere	har	været	involverede	i	projektet.	Endvidere	har	de	
tre	 landes	 statsoverhoveder,	 Dronning	Margrethe	 II	 af	
Danmark,	Kong	Harald	V	af	Norge	og	Gustav	XVI	Adolf	af	
Sverige,	skrevet	forord	til	oversættelserne.

Udgivelsen	blev	fejret	i	Reykjavíks	musikhus	Harpa	i	for-
bindelse	med	præsentationen	af	udgivelsen,	med	taler	
af	statsminister	Sigmundur	Davíð	Gunnlaugsson,	under-
visnings-	og	kulturminister	Illugi	Gunnarsson,	forlægger	
Jóhann	Sigurðsson,	og	forskningsprofessor	Gísli	Sigurðs-
son.	
 

Derefter	blev	værkerne	præsenteret	af	de	tre	hovedre-
daktører	bl.a	lektor	Anette	Lassen,	Københavns	Univer-
sitet,	og	undervisnings	-	og	kulturminister	Illugi	Gunnars-
son	overrakte	de	nordiske	kulturministre	bl.a.	Marianne	
Jelved,	de	første	tre	eksemplarer	af	oversættelserne..

Til	stede	ved	udgivelseshøjtideligheden	var	også	de	nor-
diske	forfattere,	som	har	taget	del	 i	arbejdet	med	vær-
kerne:	Den	norske	 forfatter	Roy	Jacobsen,	den	svenske	
digter	Gunnar	D.	Hansson	og	den	danske	forfatter	Merete	
Pryds-Helle.	

Udgivelsen 
Værket	består	af	fem	bind	på	hvert	sprog	og	samlet	udgør	
det	omkring	2.500	sider.	Omkring	100	personer	har	været	
involveret	 i	 forskellige	 led	af	processen.	Projektet	 star-
tede	i	2006	og	afsluttes	nu	i	2014	med	et	fembindsværk	
på	de	tre	sprog,	i	alt	8.400	normalsider.

Der	blev	arbejdet	ud	fra	en	innovativ	metode,	som	opstod	
i	bearbejdningen	af	den	engelske	version,	hvor		dele	af	
teksternes	 vokabular	 samledes:	 nøglebegreber,	 navne,	
tilnavne	og	stednavne.	Af	disse	grunde	bliver	disse	over-
sættelser	 et	 endnu	 vigtigere	 fundament	 for	 forskere,	
almindelige	 læsere	 og	 studerende.	 Der	 er	 stillet	 store	
krav	til	nøjagtighed	og	læsbarhed,	blandt	andet	gennem-
læste	de	nævnte	digtere	og	 forfattere	oversættelserne	

SAGAERNE HAR NU FÅET NYT LIV
NY	SAMLET	UDGAVE	AF	ALLE	ISLÆNDINGESAGAER	OG	TOTTER	
PÅ	TRE	NORDISKE	SPROG,	DANSK,	NORSK	OG	SVENSK

De nordiske kulturministre samlet i Reykjavik ved præsentationen af værkerne.
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Den danske hovedredaktør 
Anette Larsen.

igennem	med	særligt	henblik	på	stil	
og	kunstnerisk	fremstilling,	hvilket	er	
et	nybrud	i	en	oversættelse	af	denne	
art.	 Desuden	 har	 kunstneren	 Karin	
Birgitte	 Lund	 illustreret	 de	 de	 fyrre	
sagaer	i	den	danske	udgave.	

For moderne læsere
Lektor	 Annette	 Lassen,	 der	 er	 for-
sker	 i	 den	 norrøne	 litteratur,	 har	
som	 nævnt	 været	 redaktør	 på	 den	
danske	 udgave	 af	 fembindsværket,	
som	 blandt	 andre	 Helle	 Degnbol,	
Gísli	 Magnússon,	 Peter	 Stringborg	
og	 Erik	 Skyum-Nielsen	 har	 oversat.	
Forfatteren	Merete	 Pryds	Helle	 har	
været	litterær	konsulent.	Den	fælles	
bestræbelse	 har	 været	 at	 gøre	 de	
7-800	år	 gamle	 tekster	 læselige	 for	
moderne	læsere.

»Alle	teksterne	er	nyoversat,	og	der	
er,	 modsat	 tidligere	 versioner,	 ikke	
foretaget	udeladelser.	Det	er	gamle	
tekster,	 så	 der	 er	 ord	 og	 begreber,	
det	er	svært	at	modernisere,	så	vi	har	
arbejdet	med	at	homogenisere	visse	
ord	og	begreber.	De	findes	i	en	ord-
liste,	hvor	man	kan	slå	dem	op.	Men	

De nordiske kulturministre samlet i Reykjavik ved præsentationen af værkerne.

meningen	 med	 oversættelserne	 er	
overordnet	set,	at	de	skal	skrives	i	et	
nutidigt,	 læseligt	dansk,	 så	 alle	 kan	
være	 med.	 Fra	 gymnasieelever	 til	
pensionister,«	siger	Annette	Lassen.

Glad kulturminister
Kulturminister	Marianne	Jelved	glæ-
der	sig	over	den	nye	udgivelse.

»De	islandske	sagaer	står	som	et	helt	
enestående	bidrag	til	verdenslittera-
turen,	og	jeg	er	glad	for,	at	de	med	
denne	oversættelse	gøres	tilgænge-
lig	 for	 nye	 generationer.	 Sagaerne	
er	også	et	vidnesbyrd	om	det	gode	
og	stærke	forhold	mellem	Island	og	
Danmark.	De	blev	indsamlet	og	kon-
serveret	i	Danmark	og	havde	også	til	
huse	i	Danmark.	Efter	mange	diskus-
sioner	blev	de	i	1971	leveret	tilbage	
til	Island	–	noget	der	i	 international	
sammenhæng	er	en	sjældenhed.«

Dronning	Margrethe	har	skrevet	for-
ordet	 til	 den	 danske	 version.	 I	 det	
kalder	 hun	 de	 islandske	 sagaer	 »et	
af	Nordens	mest	markante	bidrag	til	
verdenslitteraturen«	og	fortæller	om	

sit	eget	forhold	til	sagaerne,	der	går	
tilbage	til	14-15-års	alderen.

»Det	er	forrygende	historier,	drama-
tiske,	sommetider	drastiske;	men	de	
giver	os	samtidig	lov	til	at	kigge	ind	
i	en	fjern	fortid	og	få	et	glimt	af	vor	
egen	 oldtid	 på	 dens	 egne	 præmis-
ser,«	 skriver	 dronning	 Margrethe,	
der	blandt	andet	ser	frem	til	»Njals	
saga«.	 n

Frem	til	den	10.	august	vises	på	Nordatlantens	Brygge	i	København	udstillingen		BILLEDORD 
- ORDBILLED,	der	består	af	udvalgte	værker	fra	Steinprent,	Færøernes	Grafiske	Værksted	og		
fokuserer	på	den	visuelle	poesi	og	forholdet	mellem	det	skrevne	ord	og	det	visuelle	udtryk.	

For	en	række	af	de	billedkunstnere	der	har	tilknytning	til	Steinprent,	har	det	skrevne	ord	
en	central	position.	For	den	færøske	digter	og	billedkunstner	Tóroddur	Poulsen	har	skriften	
f.eks.	altid	været	billede	-	noget	visuelt,	 ligesom	billedet	for	ham	er	en	form	for	tegnet	
poesi.

Flere	af	de	udstillende	billedkunstnerne	er	også	digtere	eller	 forfattere	og	har	en	eller	
anden	litterær	eller	skriftlig	virksomhed	ved	siden	af	det	billedlige.	De	kombinerer	aktivt	
den	visuelle	og	den	poetiske	kunst	i	en	art	visuel	poesi.	Andre	billedkunstnere	lader	sig	
inspirere	af	ord	i	det	hele	taget,	hvad	enten	det	drejer	sig	om	stor	litteratur	eller	blot	løs-
revne	sætninger	fra	tegneserier,	reklamer	og	artikler.	Fælles	for	alle	er	dog	ordets	betyd-
ning	i	deres	kunst.

De udstillende kunstnere:
Nordatlantens	 Brygge	 præsenterer	 i	 samarbejde	med	 Steinprent	 et	 udvalg	 af	 grafiske	
arbejder	af:	Svend-Allan	Sørensen,	Knud	Odde,	Toni	Larsen,	Zven	Balslev,	Vibeke	Mencke,	
Nielsen,	Bjarne	Werner	Sørensen,	Tóroddur	Poulsen,	Claus	Carstensen	og	Peter	Lauge-
sen,	samt	originalgrafiske	bøger/udgaver	af	Daniel	Milan,	Pernille	Kløvedal,	Bjarne	Werner	
Sørensen,	Tóroddur	Poulsen,	Malene	Bang,	Zven	Balslev,	Emil	Westmann	Hertz,	Stefan	
Rotvit,	Søren	Petersen,	Søren	Ulrik	Thomsen	og	Claus	Carstensen.	 n

BILLEDORD - ORDBILLED

Tóroddur Poulsen udstiller bl.a. 
værket Føroyar 18 oyggjar, 2008.
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Bedømmelseskomitéen	for	Nordisk	Råds	nye	børne-	og	
ungdomslitteraturpris	har	offentliggjort	13	nominerede	
værker	til	prisen	for	2014.	Børne-	og	ungdomslitteratur-
prisen	som	Nordisk	Råd	sammen	med	de	nordiske	kul-
turministre	sidste	år	besluttede	at	oprette,	er	den	femte	
i	rækken	af	Nordisk	Råds	prestigefyldte	priser.

Blandt	de	nominerede	værker	fra	hele	Norden	er	

Fra Danmark:
Louis Jensen og Lilian Brøgger (ill.)
Halli! Hallo! Så er der nye firkantede historier
Gyldendal,	2012

Hanne Kvist
To af alting
Gyldendal,	2013

Fra Grønland:
Kathrine Rosing og Nina Spore Kreutzmann (ill.)
Nasaq teqqialik piginnaanilik (Den magiske kasket)
Milik	Publishing,	2012

Fra Færøerne:
Bárður Oskarsson
Flata kaninin (Den flade kanin)
Bókadeildin,	2011
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13 nominerede til nordisk børne- og ungdomslitteraturpris

Avedøre	 Bibliotek	 gennemførte	 i	 slutningen	 af	 april	
-	 starten	af	maj	en	Grønlands-udstilling	med	 fotos	og	
forskellige	 effekter,	 udlånt	 af	 Foreningen	 NORDEN-
Vestegnen.

Udstillingen	fik	den	24.april	 	besøg	af	30	medlemmer	
af	 Foreningen	 Norden-afdelingen	 i	 den	 svenske	 ven-
skabsby	Landskrona,	 som	forinden	havde	gennemført	
en	studiekreds,	hvor	de	havde	læst	bøger	om	Grønland	
og	diskuteret	udviklingen	for	det	moderne	Grønland.	

Under	besøget	fik	de	serveret	grønlandsk	muskusokse-
suppe	og	blev	vist	rundt	af	repræsentanter	for	Forenin-
gen	NORDEN,	inden	bussen	med	deltagerne	fortsatte	til	
Det	Grønlandske	Hus.

Inden	 udstillingen	 sluttede	 afholdtes	 endvidere	 en	
workshop	om	grønlandsk	legetøj	og	smykkefremstilling.

Nogle af de grønlandske effekter studeres her af de sven-
ske gæster. Foto: Kjeld Espersen.

Grønlandsk/svensk visit på Vestegnen
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Den	 nordiske	 litteraturfestival	 finder	 sted	 for	 5.	 gang	 i	
grænselandet	med	Flensborg	som	centrum	for	begiven-
hederne.	Tidspunktet	er	d.	18.	-	22.	november.

I	år	sættes	der	fokus	på	norsk	litteratur,	vi	markerer	der-
med	200	året	for	adskillelsen	mellem	Danmark	og	Nor-
ge.	4	prisbelønnede	norske	forfattere	deltager,	så	benyt	
lejligheden	til	at	 læse	norske	 forfattere	 i	 læsekredsene	
-	og	endnu	bedre	-	læg	vejen	indenom	bl.a.	Flensborg	i	
november	og	få	inspiration	til	vinterens	læsning.
 
Følgende	forfattere	deltager:
 
Fra Norge
Erlend Loe 
Roy Jacobsen 
Linn Ulmann
Kjersti Annesdatter Skomsvold
 

Litteraturfestival med Norge i fokus

Fra Danmark
Erling Jepsen
Hanne Vibeke Holst 
Christian Jungersen
  
Fra Tyskland
Natasa Dragnic
Angelika Klüssendorf

Læs	mere	om	program	og	tidspunkter	på	www.litteratur-
fest.nu	 n

Af Anette Jensen, leder af Nordisk Informationskontor 
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De	11	værker	nomineret	til	Nordisk	Råds	Musikpris	2014	
blev	offentliggjort	i	forbindelsen	med	åbningen	af	SPOT	
festivalen	i	Aarhus	1.	maj,	hvor	sidste	års	vinder,	den	fin-
ske	violinist	Pekka	Kuusisto,	spillede	en	jamsession	sam-
men	med	den	færøske	komponist	Teitur.	

Temaet	for	årets	nominerede	er	et	værk	med	klar	struktur	
og	form,	som	indeholder	elementer,	der	skabes	i	fremfø-
relsesøjeblikket.	Det	forudsættes	at	værket	opfylder	høje	
kunstneriske	krav	og	at	værket,	inden	for	sin	genre,	kan	
betragtes	som	originalt.

Blandt	de	nominerede	værker	er:

Fra Danmark
“Balladeering-Time-December Song” af	Jakob	Bro
"Black Box Music" af	Simon	Steen-Andersen

Nominerede til Nordisk Råds Musikpris 2014
Blev offentliggjort ved festival i Århus

Fra Færøerne
“Barbara” af	Tróndur	Bogason

Vinderen	 bliver	 offentliggjort	 og	 prisen	 uddelt	 ved	 en	
ceremoni	i	Stockholm	den	29.	oktober	i	forbindelse	med	
Nordisk	Råds	Session.	 n

Pekka Kuusisto  (Fotograf :Kaapo Kamu)
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I	marts	udkom	bogen	”Møde	i	mol”	som	forfatteren	og	
journalisten	Lisbeth	Nebelongs	sidste	roman	i	en	dansk-	
færøsk	 trilogi,	 som	 startede	 med	 ”Når	 engle	 spiller	
Mozart”	(2003)	og	”Færøblues”	(2008).

De	 to	 tidligere	 romaner	 blev	 anmeldt	 	 her	 i	 bladet	 af		
Anette	Jensen,	Nordisk	Informationskontor	i	Flensborg,	
som	også	arrangerede	en	tourne	med	forfatteren	til	en	
række	NORDEN-lokalafdelinger	i	2008.

Dette	 er	 blevet	 fulgt	 op	 i	marts	 i	 år,	 hvor	 henholdsvis	
Frederikshavn-	og	Aalborg-lokalafdelinger	gennemførte	
interessante	arrangementer	med	forfatteren	og	solocelli-
sten	Gunilla	Odsbøl.	Sidstnævnte	kom	ind	i	billedet,	fordi	
den	gennemgående	mandlige	hovedperson	i	trilogien	er	
et	”musikalsk	vidunderbarn”	med	cello	som	hoveinstru-
ment.

-Her	i	foråret	har	jeg	i	alt	haft	tre	sådanne	arrangementer	
i	Foreningen	NORDEN/biblioteksregi,	og	jeg	regner	med	
at	få	nogle	flere	til	efteråret.	Og	så	er	det	iørigt	NORDEN	
Nu`s	 ”skyld”	 at	min	nye	 roman	har	 fået	 forside	af	den	
færøske	illustratur	og	billedkunstner,	Edward	Fuglø,	for-
tæller	Lisbeth	Nebelong:

-Det	var	nemlig,	da	jeg	så	bladets	forside	i	nr.	2007,	hvor	
I	havde	hans	”Danorama”	på	forsiden,	at	jeg	besluttede	
mig	at	bede	ham	om	at	udarbejde	omslaget	til	min	nye	
bog,	hvilket	jo	lykkedes.
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”Møde i mol” – og i Nordjylland

Forfatteren og cellisten på scenen ved NORDEN-arrange-
mentet i Aalborg.

Forbundet med Færøerne
”Møde	 i	mol”	er	historien	om	mennesker,	hvis	 liv	blev	
forbundet	med	de	atten	forunderlige	øer	som	Føræerne	
udgør.	 Gennem	 trilogien	 har	 læserne	 fulgt	 hovedper-
sonerne,	 Lisa	 og	Kåre,	 fra	 de	 som	unge	 rakte	ud	efter	
stjernerne	over	Nordatlanten,	til	de	nu	som	midaldrende	
må	indse,	at	ikke	alt	blev,	som	de	havde	forestillet	–men	
noget	kan	endnu	nås…	

Bogen	skrevet	 i	en	 letlæselig	og	flydende	sprog	og	kan	
sagtens	læses	uden	at	kende	indholdet	af	de	to	foregå-
ende	bind.	De	er	tilsammen	også	er	en	skildring	af	udvik-
lingen	i	Norden	fra	halvfjerdserne	til	nullerne	og	bør	ikke	
stoppe	dér.

Lisbeth Nebelong.Møde i mol. 215 sider, kr. 229,-, Forla-
get Hovedland. n

Edward Fuglø har udarbejdet bogens omslag.
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Flere	end	50	 kunstnere,	 fra	bl.a.	Danmark,	
Norge,	 Sverige,	 Island,	 Tyskland,	 USA,	
Rumænien	 og	 Schweiz	 –	 heriblandt	
den	verdensberømte	digter	og	multi-
kunstner	John Giorno,	gæster	fra	den	
10. -15. juni København	i	forbindelse	
med	den	internationale	kunstfestival	
Berlin Soup.	På	Prags	Boulevard	43	
på	Amager	vil	alle	kunstnerne	i	dagene	
12. - 15. juni fremvise	et	 bredt	udvalg	

Multinational kunstfestival 
i hjertet af København

af	installations-og	billedkunst,	fotokunst,	dans	
og	performance.	Der	vil	desuden	være	uden-
dørs	 digter-øer	 med	 oplæsninger,	 aften-
koncerter	og	programsatte	performances.

Inden	da	vil	der	i	perioden	31 maj	til	10 
juni være	små	smagsprøver	i	bl.a.	Kvarter-
huset	på	Amager,	Hovedbiblioteket	i	Kry-

stalgade,	Artkemi	Galleri	og	Galleri	Under-
werk.

Af  Yong Sun Gullach, kunstner og administrator af Berlin Soup

12. – 15. juni 
Berlin	Soup	på	Prags	Boulevard	43.

31. maj til 15. juni
Artkemi	Gallery	–	hvor	et	udvalg	af	Berlin	Soups	kunst-
nere	udstiller.

10. juni
Artist	talk	på	Hovedbiblioteket	med	John	Giorno,	Lennox	
Raphael	og	Lars	Movin	kl.	17-18.30.

10. – 22. juni
Islandske	kunstnere	udstiller	på	Kvarterhuset	med	gæste-
optræden	fra	et	udvalg	af	Berlin	Soup	kunstnere	den 10. 
og 11. juni fra	20	-	22.

10. – 15. juni
Galleri	Underwerk:	15	minutes	of	fame.

14. – 15. juni
Artmarket	på	Prags	Boulevard	43.

Læs	mere	om	programmet	og	tilmeld	dig	festivallen	Berlin	Soup	på	www.facebook.com/berlinsoup
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