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NYT FRA REDAKTIONEN
I de forløbne måneder har Norden været usædvanlig meget
fremme i mediebilledet – en
glædelig udvikling, som forhåbentligt fortsætter også i det
nye år.
Landsformand Karen Ellemanns kritik i en aviskronik af virksomheden i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd førte til omfattende omtale i
flere landaviser og i TV, betød også øget medieinteresse for den efterfølgende Nordisk Råds
- session i Oslo.
I kølvandet herpå fulgte Nordisk Råds prisuddelinger i Oslo, hvor Danmark som bekendt
vandt tre ud af de fem kulturpriser, hvilket atter
skabte stor medieomtale. Dette blev yderligere
forstærket af den direkte transmission af begivenheden på de nationale tv-kanaler – et godt
initiativ der forhåbentligt vil blive videreført
også fremover.
Det skal dog bemærkes, at det hverken var
nødvendigt - eller kønt at høre på, at de norske studieværter - og andre aktørers udtalelser
samtidig blev oplæst på dansk. Lad nu nationalsprogene komme til sin fulde ret – eventuelt
med oversættelse af finsk med undertekster på
svensk eller dansk.
Endelig blev der pludselig opmærksomhed
om den nordiske sangskat, da en gruppe unge
danske musikere i et avis-interview fortalte om
planerne om på fælles nordisk plan at skabe en
fælles nordisk hymne.
NORDEN Nu følger i dette nr. af bladet disse
historier op – lidt forsinket, men sådan er det
jo at være et kvartals- tidsskrift ! Til gengæld
giver det redaktionen mulighed for at gå lidt
grundigere til værks, når de enkelte emner skal
beskrives – forhåbentligt til glæde for læserne.
Og så starter vi traditionen tro det nye år med
Rejsemagasinet - atter i år med mange gode
rejsetilbud og artikler om rejser i Norden.
Godt nytår !
Med venlig hilsen
Preben Sørensen

	Redaktionen sluttet 1. december 2013.
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Det unikke Norden

Af Karen Ellemann – landsformand

år Danmark overtager formandskabet for det nordiske samarbejde 1. januar
2015, er det på et gunstigt tidspunkt. Det nordiske samarbejde er netop nu
mere i fokus end samarbejdet har været i mange år. Norden er i bevægelse.
Det giver store forpligtelser til det danske formandskab.
Den unikke folkelige opbakning til det nordiske samarbejde er et godt grundlag for
et aktivt og fremadrettet formandsprogram, der allerede fra første færd vil have
folkelig legitimitet. De seneste års styrkede nordiske samarbejde i erhvervslivet
med et utal af nordiske fusioner og samarbejdsoverenskomster mellem store virksomheder i Norden og stor interesse for nordiske løsninger bl.a. gennem Dansk
Industris plan New Nordic Approach, er et vigtigt signal om, at også erhvervslivet
støtter et styrket nordisk samarbejde.
Inddragelsen af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken i samarbejdet,
de truende klimaforandringer, hvor de nordiske lande samlet
har meget at byde på med ny grøn teknologi, samarbejdet
om Arktis og ikke mindst bæredygtighed og respekt for
de oprindelige folk i området bør efter vores mening
inspirere det danske formandsprogram.
Ligeledes bør der fokuseres på de udfordringer
og ikke mindst muligheder, det nordiske samarbejde har i forbindelse med den stigendende globalisering. Befolkningen ønsker mere
nordisk samarbejde, erhvervslivet ønsker
mere nordisk samarbejde og den internationale udvikling kræver mere nordisk samarbejde.
Den nordiske samarbejdsminister, Manu Sareen, har bedt foreningen komme med sine bud
på formandskabsprogrammet. Ovenstående og
en lang række konkrete bud er nu afleveret til ministeren. Så vi ser frem til, at Foreningen NORDEN kommer til at sætte sit mærkbare fingeraftryk på det danske
formandskab i 2015.
n

Styrket nordisk model gennem
grænseløst samarbejde
De nordiske statsministre udtrykte stolthed over ’den
nordiske model’ og dens gode rygte i verden, men også
at det er nødvendigt at sikre den gennem et mere åbent
Norden for borgere og virksomheder, da de mødte de
nordiske parlamentarikere på topmødet under Nordisk
Råds session i Oslo i slutningen af oktober. Den danske
statsminister gav således tydeligt udtryk for sammenhængen mellem opbakningen til det nordiske samarbejde og arbejdet for at fjerne grænsehindringer:
-Vores samarbejde skal være med til at skabe konkrete
resultater for vores borgere og virksomheder. Det skal
kunne mærkes i den enkeltes hverdag. Vores borgere og
vores virksomheder skal kunne bevæge sig, kunne bo og
arbejde på tværs af grænserne, uden at de bliver bremset af uklare og forskellige love og regler, sagde Helle
Thorning-Schmidt.
Som konkrete eksempler nævnte hun, at det skal være
muligt for unge at få praktikpladser i hele Norden; at
faglærtes autorisation skal gælde på tværs af grænserne
og at der skal være ens byggestandarder i alle nordiske
lande. Hun pointerede også, at den danske regering gennem deres aftale om at afskaffe grænsehindringer især
prioriterer uddannelses- og beskæftigelsesområdet, fordi det er afgørende for at skabe vækst og dermed sikre
grundlaget for den nordiske velfærdsmodel.

Grænsehindringer
Maarit Feldt-Ranta fra den socialdemokratiske gruppe i
Nordisk Råd opfordrede samtlige statsministre til at fokusere på grænsehindringer for virksomheder i Norden,
som medvirker til at hele 60% opgiver at eksportere til
et andet nordisk land i løbet af blot 12 måneder.
Som eksempel på en sådan grænsehindring på det nordiske hjemmemarked, anmodede Kim Andersen og Erling
Bonnesen fra Midtergruppen i Nordisk Råd den nye norske statsminister Erna Solberg om at afskaffe de høje norske toldbarrierer på ost og blomster. Den norske statsminister sagde, at den nye norske regering har en ambition
om at have lavere toldsatser.
Erklæring fra de nordiske statsministre om bekæmpelse
af grænsehindringer
De nordiske statsministres vedtog følgende erklæring i
anledning af en ny strategi og handlingsplan for fjernelse
af grænsehindringer i Norden, som blev behandlet på
Nordisk Råds 65. session i oktober :
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Norden som foregangsregion for et grænseløst samarbejde for at skabe arbejdspladser og vækst
Vi, statsministrene fra Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige, lagmanden fra Færøerne, landsstyreformanden i
Grønland samt lantrådet på Åland, er enige om at arbejdet med at bekæmpe grænsehindringer, for at skabe
arbejdspladser og vækst i Norden, er en af de vigtigste
udfordringer i det nordiske samarbejde. Dette gælder
ikke mindst vores fælles behov for at hjælpe unge mennesker ind på arbejdsmarkedet.
Vi styrker regionens globale konkurrenceevne ved at
skabe optimale forudsætninger for at individer og virksomheder kan agere på tværs af grænserne i Norden.
Derfor prioriteres arbejdet med aktivt at fjerne grænsehindringer højt. Grænsehindringer koster penge, hæmmer udviklingen og væksten og giver færre valgmuligheder for den enkelte.
Grænsehindringsforum, som blev nedsat af de nordiske
statsministre i 2007, har ydet en værdifuld indsats for at
nedbringe grænsehindringerne i Norden. For at styrke og
effektivisere grænsehindringsarbejdet yderligere, udvikler vi nu organisationen til et Grænsehindringsråd med
en ny strategi- og handlingsplan, som vil træde i kraft den
1. januar 2014.
Dette indebærer at:
•	Arbejdet bliver tættere forbundet med den politiske
ledelse i Nordisk Ministerråd i kraft af at formandskabslandet i Nordisk Ministerråd også kommer til at
være formand i Grænsehindringsrådet.
•	Nordisk Ministerråds generalsekretær får en stærkere
rolle i grænsehindringsarbejdet for ministerrådet.
•	Grænsehindringsrådets nationale repræsentanter får
en tydeligt defineret opgave om at samarbejde med
de aktører som kan bidrage til at grænsehindringerne
for individer og virksomheder i Norden bliver løst.
Dette samarbejde omfatter blandt andet landenes
ministerier og myndigheder, parlamentarikere og de
grænseregionale informationstjenester.
	Den nye form for nordisk grænsehindringsarbejde
vil bidrage til et mere effektivt arbejde for at fjerne
grænsehindringer og øge bevægeligheden i Norden.

For at opnå dette, bør vores mål være
•	at arbejde for et åbent og velfungerende fælles
arbejdsmarked
•	at skabe de bedst mulige forudsætninger for at nordiske virksomheder kan agere på tværs af grænserne
i Norden

•	at sikre en, så vidt muligt, ensartet gennemførelse af
EU-retlig lovgivning i Norden ved hjælp af en løbende
dialog mellem de nordiske lande
•	at arbejde for at landene, når det er nødvendigt, kommunikerer indbyrdes, når nye love og regler bliver
indført med henblik på at undgå, at der opstår nye
grænsehindringer.
n

De nordiske regeringsledere samlet i Oslo
(fotograf Magnus Fröderberg).

Behövs tydligare politisk beställning
Ole Norrback, Finland, ordförande i det nuvarande
Gränshinderforum, som ersätts av ett Gränshinderråd,
lät inte så inte imponerad över den nya handlingsplanen.
- Arbetet går bättre, men inte bra. Den nya handlingsplanen innebär en sänkt ambitionsnivå och huvudproblemen kvarstår. Det borde finnas en tydlig politisk beställning och mer gemensam politik.
Ole Norrback tog upp några saker som, enligt honom
behöver lösas för att arbetet ska lyckas.
-Statsministrarnas roll måste lyftas i gränshinderarbetet,
samarbetsministrarna roll måste prioriteras och Nordiska
rådet kunde ta en mer aktiv roll. Det behövs också en
tydlig tidtabell kopplad till återrapportering av arbetet
med gränshinder.
- Det nordiska samarbetet är det outnyttjade samarbetet.
Använd makten när ni har den!

Utse rätt personer till rådet

I debatten kring den nya handlingsplanen lyftes vikten
av att rätt personer utses till det nya Gränshinderrådet.
Det är inte klart uttalat om det ska vara tjänstemän eller
politiker, menade några parlamentariker. Det nya Gränsinderrådets representanter ska utses senast i december
och rådet startar sitt arbete vid årsskiftet.
n
(Norden.org)

I fælles front for at lette erhvervslivets
nordiske muligheder
Henvendelse fra landsforeningen til Dansk Industri - og et svar
-Lige som vi i Foreningen NORDEN med stor succes har
været primus motor for at lette befolkningernes samvirke gennem pasunion, fælles arbejdsmarked, social konvention m.m.,vil vi også godt sætte os i front for at lette
erhvervslivets nordiske muligheder, hedder det i en henvendelse i oktober fra landsformand Karen Ellemann til
organisationen Dansk Industri´s administrerende direktør, Karsten Dybvad, i en kommentar til DI´s oplæg ”New
Nordic Approach”.
I henvendelsen skildres Foreningen NORDEN ´s mangeårige arbejde for et tættere samarbejde mellem virksomheder i Norden, hvor afskaffelse af grænsehindringer på
landsforeningens initiativ blev sat på den nordiske dagsorden netop med det formål at lette rammebetingelserne for et udvidet samarbejde.
-I første omgang har vi 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. Vi ønsker overordnet, at de begrænsninger,
der fortsat er i EU’s indre marked, ikke også skal være
begrænsninger i Norden. Vi vil gerne nå længere!
-Når det drejer sig om arbejdskraftsmobilitet indgår
ingen vel mere naturligt på det danske arbejdsmarked
end netop personer fra de øvrige nordiske lande, hvor
vi har de samme kompetencer, de samme værdier og de
samme forhold på arbejdsmarkedet.
-Nu er der et godt og velfungerende samarbejde på
arbejdsmarkedsområdet i Norden, men der er fortsat grænsehindringer på en lang række områder, som
besværliggør et fleksibelt nordisk arbejdsmarked, fortsætter Karen Ellemann, som redegør for landsforeningens varetagelse af informationstjenesten Hallo Norden.
-Når nordiske virksomheder har foretrukket at samarbejde nordisk, hænger det bl.a. sammen med de nogenlunde ensartede størrelser på virksomhederne, som derfor kan indgå et ligeværdigt samarbejde og dermed ikke
forsvinde i samarbejdet som tilfældet ville have været
ved en international fusion.
-Der er i Norden også tale om ensartede virksomhedsstrukturer byggende på aftaler mellem arbejdsgiveres og
arbejdstageres organisationer frem for lovgivning, samt
et meget ensartet kundekrav over for de produkter og
tjenesteydelser virksomhederne skal levere.
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-Norden vil kunne spille en stor rolle for væksten. Vi må
lytte til industriens organisationer, der kræver nordisk
samordning på erhvervsområdet, og så må vi harmonisere vore lovgivninger, så de ikke står i vejen for det
samarbejde, som vores erhvervsliv bygger op i disse år.

Unik mulighed
- Norden byder således på en unik mulighed for at føre
vækst og grøn energi sammen i én vækstplan. Hvert af
landene har sin grønne industri, som gennem en stærk
indsats kan samordnes, så vi i endnu højere grad bliver
udgangspunkt for grøn tænkning. Vi supplerer hinanden
godt! En grøn nordisk vækstplan 2020 ligger lige for vores
fødder, hvis vi åbner øjnene og lader de snævre interesser ligge.
-I Danmark skal vi huske, at for hver dansker, er der 1.400
andre i verden. Hvis vi går sammen i Norden, kommer vi
dog ned på 280 konkurrenter! Det forbedrer vores konkurrenceevne med en faktor 5, understreger landsformanden, som derefter redegør for NORDJOBB - ordningen, som landsforeningen har administreret siden 1986
og som er medvirkende til at få styrket et mere fleksibelt
nordisk arbejdsmarked.
-Foreningen NORDEN er af ministeren for nordisk samarbejde blevet bedt om at komme med indspil til det formandskabsprogram, som den danske regering snart skal
til at udarbejde i forbindelse med, at Danmark overtager
det nordiske formandskab i 2015. Jeg er blevet så meget
inspireret af jeres oplæg, at jeg vil tage oplægget med
i forbindelse med udformningen af foreningens indspil,
slutter landsformandens brev til DI-direktøren.

Roser indsatsen
I et svar på denne henvendelse roser DI landsforeningen
for dens indsats for at gøre det lettere for de nordiske
befolkninger og virksomheder at agere på tværs af grænserne i Norden:
-Vi er meget enige med Foreningen NORDEN i, at der
stadig eksisterer grænsehindringer, som gør det svært
for virksomhederne at operere på tværs af de nordiske
grænser. Særligt praktiske forhold omkring social sikring,
skat og myndighedskontakt er en udfordring for mange
virksomheder at sætte sig ind i forstå.
-Den store tillid vi i Norden har til myndighederne, skal
forvaltes med omhu. Besværlige bureaukratiske proce-

Adm. direktør Karsten Dybvad

durer, lange sagsbehandlingstider og til tider manglende
koordinering mellem nationale myndigheder frustrerer
virksomhederne og medarbejderne. Færre byrder og
mindre bøvl er også en dagsorden, som vi meget gerne
løfter i nordisk regi.
Dansk Industri skildrer efterfølgende sin indsats i det
såkaldte Virksomhedsforum for enklere regler, med en
række konstruktive forslag til hvordan virksomhederne
sikres lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra
såvel EU som tredjelande.
-En af DI´s mærkesager er netop at sikre tilstrækkelig
arbejdskraft i verdensklasse. Vi er derfor nødt til både på
nationalt og i Norden at gøre os tanker om, hvordan vi
bedst faciliterer rammerne for at kunne følge med denne
udvikling, slutter svaret fra Dansk Industri, som ser frem
til et fortsat konstruktivt samarbejde om at gøre rammerne for et sundt og stærkt Norden endnu bedre.

Øresundssamarbejde version 2.0
Der er sket mange gode ting i de 13 år, der er gået, siden
Øresundsbroen blev indviet, og hovedstaden og Skåne
er blevet et mere sammenhængende område. Nu er
tiden inde til at tage de næste skridt.
Af Peter Fjerring,erhvervskonsulent og medlem af Foreningen NORDEN

Vi kender det alle – det giver rigtig god mening at kombinere det bedste fra den danske og svenske side af Øresund. Blandt succeshistorierne i Øresundssamarbejdet
finder vi Copenhagen Malmø Port med fælles drift af
havnene i København og Malmø. Der er Medicon Valley – et netværk for biotekvirksomheder i hovedstaden/
Skåne – og så er der Øresundsuniversitetet, et samarbejde mellem ni videregående uddannelsesinstitutioner
på dansk og svensk side.

Øresundsområdet som én region
Jeg mener, at to tiltag kan bringe os videre: Vi skal i højere
grad koordinere indsatsen med erhvervsudvikling i Øresundsregionen, og så skal vi afskaffe hindringer for mobilitet af arbejdskraft på tværs af sundet.
Vi har i dag parallelle systemer, når det gælder udviklingsarbejdet i Øresundsregionen. Væksthus Hovedstaden er

ansvarlig for erhvervsudvikling på dansk side, hinsidan
er det Näringsliv Skåne. Copenhagen Capacity skal tiltrække udenlandske investeringer til hovedstaden, i Sverige arbejder Invest in Skåne med det samme. Wonderful
Copenhagen markedsfører hovedstaden turistmæssigt,
Visit Skåne markedsfører den svenske side. Og sådan
kunne man blive ved.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom væk fra dette parallelle system og i højere grad så Øresundsområdet som
én region.
Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal fusionere institutionerne på dansk og svensk side. Vi kan starte med mere
koordination og samarbejde. Men jeg mener, at vi skal
have modet til at se Øresundsområdet som én region uden
smålig skelen til, om en bestemt aktivitet i samarbejdet
lige kommer den ene eller anden side af sundet til gode.

Mobilitet af arbejdskraft
En anden ting, der kan sætte gang i Øresundssamarbejdet, er større mobilitet af arbejdskraft. Det skal være lettere at tage et job på den anden side af sundet, ligesom
rekruttering og jobsøgning mellem Danmark og Sverige
skal styrkes.
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Erhvervslivet er ofte længere fremme med nordisk samarbejde end politikerne.
Her gælder det en industrimesse i Herning. (Foto: Peter Fjerring.)

Derfor er det nødvendigt, at Folketinget fortsætter arbejdet med at fjerne hindringer for
mobilitet af arbejdskraft. Folketinget har for nylig indgået en aftale, der gør det lettere for
studerende og færdiguddannede at tage praktik i et andet nordisk land. Men der findes
stadig en del barrierer inden for skat, social sikring og manglende anerkendelse af visse
professioner.
Beregninger fra Øresundskomitéen viser, at alene i Øresundsregionen koster begrænsninger i mobilitet af arbejdskraft på tværs af sundet op mod en milliard kroner om året
i tabt produktivitet.

Inspiration fra erhvervslivet
I de offentlige systemer er man ofte meget optaget af administrative grænser: Kommunegrænser, regionsgrænser og landegrænser – om en aktivitet lige finder sted i den
ene eller anden administrative enhed. Det er naturligt nok, men i erhvervslivet betyder
den administrative inddeling langt, langt mindre. Derfor er erhvervslivet typisk længere
fremme med nordisk samarbejde end politikerne. Så hermed er der videregivet lidt inspiration til vores beslutningstagere.

EU-støtte på vej til Øresundsregionen
Om kort tid starter forhandlingerne om EU’s nye Øresundsprogram for årene 2014-2020.
EU har gennem flere år støttet Øresundsamarbejdet via det såkaldte Interreg-samarbejde. I perioden 2007-2013 gav EU gennem et Interreg-program, der rettede sig mod både
Kattegat-Skagerrak-området og Øresundsregionen, 121 millioner euro til projekter på
tværs af landegrænser. De næste syv år ventes støtten fra EU at ligge på samme niveau.

"Den nordiske model i en ny æra"
Udtalelse fra Foreningen NORDEN´s landsstyrelse
Den nordiske model i en ny æra var emnet for en
temadrøftelse på et møde i Foreningen NORDENs landsstyrelse den 20. september i fjor.
Begrebet "en nordisk model" har fået en ny betydning
siden 1970'erne. Blandt andet stiller globaliseringen nu
nye udfordringer. Man taler visse steder om, at det nordiske samarbejde går ind i en ny guldalder.
Efter murens fald er mange af de faktorer, som stod i
vejen for et stærkt nordisk samarbejde, reduceret. Heller ikke EU har gjort det nordiske samarbejde overflødigt
– tværtimod.
Foreningen NORDEN tror på, at det nordiske samarbejde
har en fremtid, hvis man forstår at gribe en historisk chance til mere forpligtende samarbejde mellem de nordiske
lande.
Derfor vil foreningen prioritere en debat om, hvad vi fremover vil med den nordiske model, men med udgangspunkt
i den kendte nordiske etos, stærk folkelig forankring.
Foreningen skal med sin folkelige baggrund være pådriveren, når det gælder øget nordisk samarbejde. Nu er det
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ikke nok med fælles pas, arbejdsmarked, social ligestilling
og så videre – samarbejdet skal videreudvikles.
Denne strategi støttes også af forskere, der optimistisk
ser, at der i de kommende år vil komme et stærkere nordisk samarbejde inden for erhvervslivet og det politiske
liv. Nordisk samarbejde skaber vækst og styrker de nordiske landes økonomi trods international lavkonjunktur.
For Foreningen Norden er det ikke store teknokratiske
visioner, der har førsteprioritet, men et kulturelt fokus,
som foreningen anser for at være en kritisk forudsætning.
Foreningen anbefaler:
• at det nordiske kulturarbejde får større autonomi.
•	at der oprettes en fælles nordisk TV-kanal med smallere programmer med orienterende karakter, men
ser også mulighed for, at en sådan kanal kan dække
internationale begivenheder, som fx OL, verdensmesterskab og lignende.
•	at debatten i Nordisk Råd får større gennemslag i de
nationale parlamenter.
•	at der er samtidighed, når større nordiske debatemner diskuteres i de nationale parlamenter.
n

Konkrete visioner er nødvendige
Positiv debat om det nordiske samarbejde ved Tillidsmandsdag i Vejle
Den årlige Tillidsmandsdag for Foreningen NORDEN`s
lokalformænd og andre tillidsrepræsentanter blev også
i fjor afholdt i Spinderihallerne i Vejle nemlig den 16.
november, med indlæg og debat om både det nordiske
samarbejde og drøftelser om landsforeningens skolearbejde og medlemsrekruttering.
Landsformand Karen Ellemann redegjorde for sin kritiske
holdning til virksomheden i bl.a. Nordisk Råd, som hun
ikke ønsker at nedlægge men at fremtidssikre, hvortil
mere konkrete visioner er nødvendige, og rodnettet til
de folkelige foreninger bør udnyttes i langt højere grad.
Som eksempler på sådanne mulige forbedringer foreslog
hun, at Nordisk Råd bliver et råd i flere råd om enkeltområder i relation til de nationale parlamentsudvalg, så der
bliver en naturlig faglig forankring og samtidig også følger
Nordisk Ministerråds arbejdsmåde. Der burde endvidere
vælges et Norden-udvalg i hvert af de nordiske parlamenter, i lighed med f.eks. Europa – udvalg, som kan erstatte
de nationale Nordisk Råd - delegationer.

-Landsforeningen er af ministeren for nordiske anliggender blevet anmodet om at komme med input til programmet for den danske Nordisk Råds – formandskab i 2015,
og det vil vi gøre med en række forslag bl.a. om løsning af
grænsehindringsproblemer, om øget nordisk TV- samarbejde, om det nordiske sprogsamarbejde og det retslige
samarbejde samt om samarbejdet mellem de nordiske
institutioner og de frivillige foreninger, oplyste Karen
Ellemann.

Forslag om skolenetværk
Efter en række positive indlæg fra mødedeltagere i relation til landsformandens indlæg, orienterede Merete
Riber, Holstebro, som formand for landsforeningens
uddannelsesudvalg, og generalsekretær Peter Jon Larsen, om organisationens skolearbejde. De opfordrede
kredse og lokalafdelinger til at etablere et skolenetværk
med henblik på at erhverve nye skolemedlemmer, med
gode undervisningstilbud som hjemmesiden ”Norden
i skolen” og Norden Plus-ordningen med mulighed for
støtte til klasseudveksling i Norden.

Karen Ellemann orienterede forsamlingen.
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Birte Fangel gav gode råd om medlemshvervning.

Løsninger findes decentralt
Den organisatoriske del af tillidsmandsdagen havde en
livlig debat dels i samtalegrupper dels i plenum. Næstformand Georg Møller noterede sig, at der er et bredt
landsdækkende engagement med mange modeller. Det
var hans håb, at mødedeltagerne fra debatten fik inspiration til at hjemtage modeller fra andre foreninger. Fundamentet for at hverve nye medlemmer i lokalområdet
er et øget kendskab til foreningen, at fremme kontakter
og derved også evt. indgå i nye netværk.
-Men debatten viste også, at der er udfordringer, hvortil
der ikke kan gives en entydig central løsning, siger Georg
Møller efterfølgende. Han opfordrer til, at man i kredsene
tager en debatdag, hvor man drøfter de organisatoriske
forhold i såvel lokalafdelingerne som i kredsen. Han henviser til, at kredsene har en koordinerende funktion med
henblik på at virkeliggøre landsforeningens formål. n

Orienteringen blev fulgt med en række forslag fra mødedeltagere til at forbedre skolearbejdet med bl.a. en forventning om, at en kommende folkeskolereform i højere
grad vil give mulighed for at inddrage Norden i undervisningen.
Drøftelsen om den fremtidige medlemsrekruttering blev
indledt af formanden for denne arbejdsgruppe, Birte
Fangel, Aabenraa, sammen med landsforeningens næstformand, Georg Møller, Rudersdal. Det skete på baggrund af et nyt idékatalog med en række forslag til øget
tegning af nye medlemmer.

Der var livlig debat i samtalegrupperne.
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Merete Riber og Peter Jon Larsen fortalte om skolearbejdet.

Nordisk mad som tema i Café NORDEN

Foreningen NORDEN`s ungdomsforeninger på træf i København
Af Lilian Rasmussen
Café Norden er navnet på en kendt café ved storkespringvandet på strøget i København, men også navnet på en
vigtig begivenhed for Foreningen Nordens ungdomsforeninger: Hvert år i oktober mødes unge på skift i de nordiske lande til Café Norden. Det er på én gang en gensynsfest fra årets rejser med Nordjobb, og en konference
hvert år har et interessant tema.

Norden fik sponsoreret en meget velsmagende torsk fra
Nordatlanten af Royal Greenland.

Temaet i 2013 var Nordisk Mad, som i i bogstaveligste forstand var noget der gik lige ind, og det blev en rigtig festlig
konference i lys af madkultur og historie. Vores danske
arrangør og tidligere formand for FNU Søren Würtz var
ophavsmand til det populære tema.

De solide retter blev efterfulgt af danske lagkager. Det
havde en særlig relevans denne aften, hvor der også blev
fejret fødselsdagsfest. Der blev sunget sange på flere
sprog. Senere var danske Rasmus Kjærbo på som DJ på
imponerende vis.

Resultatet var over dobbelt så mange tilmeldinger som
forventet, og rammerne måtte udvides. De unge deltagere kom valfartende fra Finland, Sverige, Norge, Island
og Danmark. Indkvartering fandt sted på et centralt beliggende vandrehjem, hvor alle kunne overnatte og også
kunne hygge sig i den tilhørende café.

Der var tale af den danske FNU -formand, Jon Toivo Hansen, og Jacob Mellåker fra Nordjobb uddelte et diplom
for årets Nordjobb - foto, som var taget på taget af Aros i
Århus af finske Anniina Honkonen. Endelig talte den norske formand for FNUF (Foreningerne Nordens Ungdomsforbund) Han-Sjøvaste Fredric Jådd-Nygård, der samtidig
indbød til Café Norden i Norge i 2014.

Café Norden giver unge i nordiske lande mulighed for at
se hinanden i øjenhøjde. Kort sagt at finde ud af hvem
hinanden er, og at vi kan forstå hinanden langt bedre end
man ofte forventer. De nordiske gæster blev modtaget
med flag fra Norden. Fredag aften var det kulturnat, hvilket var en fantastisk og mild oktoberaften at invitere vore
nordiske gæster ud til.

Nordisk mad og fest
Lørdag var der så fokus på i hold at lave nordiske retter
fra hvert land inklusive det samiske køkken, til en stor fælles buffet. Der blev udvist stor kreativitet under madlavningen. Råvarerne var stort set indkøbt i Danmark. Café

På bordene stod der Jacobsen flasker i farverige rækker
- et kærkomment sponsorat fra Carlsberg - en fin gestus
i forlængelse af, at Café Norden også bød på rundvisning
i Carlsbergs besøgscenter.

Søndag fortsatte programmet på Nationalmuseet, hvor
der var en særlig udstilling at vise frem om Vikinger. Frokosten blev holdt på det arkitektonisk berømte Tietgenkollegium, før rejserne nordpå tog fart.
Gennem NORDEN´s nordiske ungdomsforeninger kan vi
være med til at pege, at Norden skal ’i øjenhøjde’. Vi skal
koble Norden sammen med den del af vores bevidsthed,
der rummer fantastiske muligheder. Den frihed vi har til
selv at rejse rundt og udforske vores hjørne af verden,
skal vi værne om og glæde os over at høre hjemme her i
Norden.
n

Kan du lide at skrive sange og viser?
Vil du gerne videreuddanne dig?

Vor svenske søsterforening driver den
meget anerkendte højskole Biskops Arnö.
Her har man i mange år haft en velanskreven forfatterlinje der har haft adskillige
danske forfatterspirer som elever og har
fostret fine prisvindende forfattere, bl.a.
Karl Ove Knausgaard.
Nu udvider skolen med en sang-/viseskriverlinje. Er det noget for dig, kan du se
nærmere på http://www.biskopsarno.
se/latskrivarutbildning
n
Henrik Hagemann

GRØNLAND – sæt

kurs mod verdens centrum

Udstilling i København er en rejse ind i fremtiden
Det er ikke tilfældigt, at publikum som det første træder
ind i et grønlandsk hjem, når de besøger Dansk Arkitektur
Centers udstilling i København, som åbnede i oktober. I
Grønland er boligen – og arkitekturen – bogstaveligt talt
rammen for liv, og uden arkitektur kan man ikke overleve.
Udstillingen ”Grønland – sæt kurs mod verdens centrum”
sætter fokus på arkitekturens rolle i udviklingen af fremtidens grønlandske samfund med afsæt i de muligheder,
men også udfordringer, som landet står overfor.

grønlandske arkitekter sammen med etnologer, ingeniører og kunstnere udviklet projekter, der forholder sig til
de udfordringer, som Grønland i disse år står overfor i
forhold til klimaforandringer, forekomster af råstoffer og
øget politisk selvstændighed.
Det er konkret blevet til en række konkrete bud på den
grønlandske udvikling. Ud over projekterne, som præsenteres i film, modeller, visualiseringer og tekster, bliver publikum også konfronteret med den store barske
grønlandske natur og et stykke af jordens historie i form
af en 3.800.000.000 år gammel sten.

"I udstillingen prøver vi at se på, hvordan arkitektur kan
være med til at forme Grønlands fremtid, hvordan den
kan være med til at afspejle, hvordan Grønland er i dag,
og hvordan den kan være med til at forløse nogle af de
tanker og drømme, man i Grønland har om en fremtid",
fortæller Minik Rosing, professor i geologi og udstillingens kurator, som i efteråret modtog DR´s formidlingspris
Rosenkjærprisen.

I udstillingen kan man desuden se filmen Possible Greenland, en dokumentarfilm, der følger en af de medvirkende arkitektvirksomheder fra projektets start i Grønland til
den første præsentation af udstillingen ved den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2012.

Fra den lille til den store skala

En ny arktisk byggeskik

Udstillingen er derfor både en rejse ind i fremtiden, en
rejse mod det store land mod nord og en rejse rundt i
landets udfordringer og potentialer. Fra den lille skala
til den store stilles der skarpt på boligen, byen, samfundet og landet. Ud fra hvert deres tema, har danske og

Kan man skabe en ny form for bolig, der er i tæt dialog
med både by, mennesker og natur? Det giver Tegnestuen
Vandkunsten sammen med de to grønlandske arkitektvirksomheder, Qarsoq Tegnestue og Clement& Carlsen
Arkitekter et bud på ved udstillingen. De har udviklet en
ny boligtype- en ny arktisk
byggeskik, hvor fleksible kasser udgør kernen i boligen og
klimaet udnyttes. Et hus, der
tilpasser sig fjeldet og ikke
omvendt.

Indgangsparti til udstillingen Det Grønlandske hjem.

Model for byudvikling
Hvordan skaber man en by,
der passer i skala til den
lokale befolkning og samtidig kan rumme passagerer
fra et krydstogtsskib og flere
tusinde minearbejdere på
midlertidigt ophold? Henning Larsen Architects har
sammen med David Garcia
Studio (nu MAPT Arkitekter)
og den grønlandske arkitektvirksomhed KITAA Arkitekter
præsenterer på udstillingen
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Forslag til fremtidig arktisk byggeskik.

et forslag til en ny byudviklingsmodel, hvor arkitekturen
binder lokalbefolkningen og de besøgende sammen ved
hjælp af fleksible bygningstyper, der kan have forskellige funktioner. For eksempel kan et fodboldstadion også
fungere som skøjtebane, koncertsal og velkomsthal for
krydstogtsturister.

Nye forbindelser

Debatter, workshops og omvisninger

Ekstreme vejrforhold og klimaforandringer gør det muligt
og nødvendigt at tænke nye forbindelser for skibs og flytrafik i Grønland, hvor ingen byer er forbundet med veje.
Tegnstuen BIG - Bjarke Ingels Group har sammen med
Tegnestuen Nuuk, Julie Edel Hardenberg og Inuk Silis
Høegh præsenterer på udstillingen skabt et projekt, der
kombinerer en ny lufthavn og superhavn uden for Nuuk
og imødekommer de behov, der blandt andet opstår, når
der skal sejles nord om Grønland.

I tilknytning til udstillingen vil der være debatter og foredrag, der sætter udstillingens temaer til debat. Hver søndage er der gratis omvisning i udstillingen, og der vil være
løbende workshops for familier. Udstillingen har desuden
et særligt børnespor, hvor man kan tage på sin egen Grønlandsekspedition. Se program på www.dac.dk/kalender
"Grønland - sæt kurs mod verdens centrum" kan ses frem
til 26. januar hos Dansk Arkitektur Center, Strandgade
27B i København.
n

BLOK P - en boligblok i Nuuk, 1966-2012
En ny udstilling i Nordatlantens Brygge i København indeholder en livsbekræftende dokumentation om livet i en af
rigsfællesskabets største boligblokke, Blok P i Nuuk, der
blev revet ned i 2012.
Da Blok P stod færdig i 1966, var den enorme etageejendom rigsfællesskabets største beboelsesejendom og et
symbol på den moderne udvikling i det grønlandske samfund. Men den 5 etager høje og 200 meter lange ejendom
på Store Slette midt i Nuuk blev også for mange symbolet
på en fejlslagen centraliserings-politik og er ofte blevet
omtalt som en arkitektonisk katastrofe.

Rikke Diemer, kunstner og kurator, Peter Jensen, filmfotograf, Liss Stender, designer og fotograf, Jørgen Chemnitz, fotojournalist, Tone Huse, samfundsgeograf, Carsten
Aniksdal, fotograf, Sarah Bodil Tierney, designantropolog
og Matylda Rasmussen, designantropolog.
n

Men efter nedrivningen lever Blok P i høj grad videre i
hjerterne hos alle dem, der har oplevet den markante
bygning og ikke mindst dem, der har boet ejendommen
- hvilket var 1% af hele Grønlands befolkning!
Udstillingen er en sammensmeltning af seks individuelle
projekter, der alle har den markante boligblok som afsæt.
Der vises udpluk af ejendommens og dens beboeres
historie, og de enkelte projekter præsenterer bl.a. tidligere beboeres erindringer om barndommens sorgløse liv,
såvel før som efter opførelsen af blokken, ligesom glæden
over at have rindende vand, træk – og - slip samt butikker og et nyt stærk socialt netværk omkring sig, sættes i
kontrast til den mere gængse opfattelse af blokken som
en beton ghetto - et upassende levn fra koloni - tiden.
Blok P 1966 (Foto: Landsarkivet,
Grønland).

Udstillingen, der varer til den 6. april, blev tidligere i fjor
vist i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Udstillingsdeltagere er:
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1814 – et sprogskifte i Norge?
Det korte svar på spørgsmålet er ’nej, ikke umiddelbart’.
Den første demokratiske norske grundlov, der som
bekendt blev vedtaget på Eidsvoll den 17. maj 1814,
rummede en bestemmelse med denne ordlyd: ’Alle Forestillinger om Norske Sager, saavelsom de Expeditioner,
som i Anledning deraf skee, forfattes i det Norske Sprog.’
Eftersom hele grundlovsteksten er skrevet på dansk – det
var jo datidens også norske skriftsprog – definerer man
altså hermed det norske (skrift)sprog som dansk. Og den
norske grundlov er med alle senere ændringer ’forfattet’
på dansk skriftsprog.
I den forbindelse bør man lige huske på at indtil 1814 var
den dansk-norske konges riger et mange-sproget samfund med en tosproget centraladministration, nemlig
Tyske Kancelli, fra 1806 kaldt Slesvig-holstenske Kancelli,
fortsat efter 1848 som Udenrigsministeriet, og Danske
Kancelli, efter 1848 Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Kultusministeriet. I perioden
1814 – 1864 var ca. 40 % af majestætens undersåtter
tysktalende.
Og så bør man vel også huske på at det første fremmedsprog vi lærer i skolen, er skriftsproget; så for jyske børn
og norske børn har det at lære skriftsproget nok været
lige let – eller svært.
Det med at ’et sprog’ = ’et folk’ = ’en nation’ = ’en stat’ er
noget nymodens noget som først voksede frem for alvor
i Norden efter 1820.
Før unionsopløsningen i 1814 var præsterne i Norge
uddannet i København, kirkesproget var dansk, og forvaltningssproget var dansk. Selvfølgelig talte nordmændene norsk, ikke dansk, også de der boede i Danmark,
men deres skriftsprog var dansk. Chr. V’s Norske Lov fra
1687 er ’forfattet’ på dansk, men den har en del norske
spor, lige som Holberg har det. Patriotiske medlemmer af
’Norske Selskab’ som bl.a. Johan Herman Wessel havde
ofte i sidste halvdel af 1700-tallet bevidste afvigelser fra
dansk sprogbrug. Nogle nordmænd brugte også en bogstavnær udtale når de skulle læse op eller deklamere;
den udtale kaldte man ’klokkerdansk’ – gæt selv hvorfor.
I 1830-erne og 1840-erne voksede en øget nationalfølelse frem i Norge med oprindelig inspiration bl.a. fra den
tyske kultur- og litteraturkritiker, filosof og teolog Johann
Gottfried von Herders ’Stimmen der Völker in Liedern’;
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hans tanker om historien og det folkelige fik så stor europæisk resonans at de for eftertiden næsten er blevet selvfølgeligheder. I denne nationalromantik mente man at
folkeånden viste sig i folkets sprog, i dets folkeeventyr,
folkeviser, folkesagn og folkemål (dialekter). I Norge indsamlede Asbjørnsen og Moe folkeeventyr og udgav dem
fra 1841; de brugte mange gloser af særnorsk oprindelse
om dyr og planter fx, og de brugte også norsk ordstilling
af og til.

Landsmålet blev sidestillet
Endnu i 1850 var der ikke noget norsk skriftsprog. 50 år
senere var der to! Ivar Aasen er det store navn i udviklingen af landsmålet, senere nynorsk, på basis af omfattende indsamling af dialekter. Han udgav i årene 18481853 en grammatik, en ordbog og ’Prøver af Landsmaalet
i Norge.’ Indsatsen var så dygtigt gennemført også politisk at Stortinget i 1885 åbnede vejen for landsmålet som
sidestillet officielt sprog; fra 1892 kunne ’skolestyrene’
afgøre om oplæringsmålet i de enkelte skolekredse skulle
være landsmålet eller ’det almindelige Bogsprog’, og med
retskrivningsreformen af 1907 havde Norge definitivt to
officielle skriftsprog. I 1929 skiftede de to målformer,
som nordmændene selv kalder dem, navn til bokmål og
nynorsk. Og på basis af det nynorske skriftsprog har der
udviklet sig et delvis standardiseret nynorsk talesprog.
I dag er bokmål de store byers sprog, mens nynorsk er
hentet fra dialekter som tales i bygderne og de små fiskerlejer.
Og her ved markeringen af 200-året for unionsopløsningen og Eidsvollforfatningen kan man gøre sig mange
tanker også om sprogspørgsmålene. De fleste er vel rent
tankespind, men alligevel:
Ville sprogudviklingen i Norge være gået anderledes hvis
den dansk-norske union var fortsat?
Jeg tror det ikke. Nationalromantikken var en stærk kraft i
hele Norden. Adskillelsen af Danmark og Norge ville være
kommet under alle omstændigheder, og da nu adskillelsen i 1814 blev påtvunget os udefra, skabte den ikke nye
forestillinger om at Danmark havde undertrykt og udnyttet Norge. Først senere opstod myten om ’400-års natten’
om unionstiden. Og nationalromantikkens sprogsyn var
på sæt og vis også en vigtig forudsætning for udviklingen
af demokratiske styreformer i Norden. Et ordentligt demokrati kræver at man kan tale sammen på et fælles sprog.n

VELKOMMEN I REJSEMAGASINET 2014
Et medlemsrundspørge viser, at rejsetilbud - og artikler
om rejser i Norden fortsat er meget populært blandt
læserne af NORDEN Nu.

Derfor glæder redaktionen sig til hvert år ved denne tid
at kunne præsentere aktuelle rejsetilbud fra bl.a. lokalafdelingerne - på tværs af landsdele og kredsgrænser.n
God læse - og rejselyst!
Redaktionen

BESØG I VESTFJORDENE I ISLAND
Med lokalafdelingen i Tårnby - Dragør som arrangør
Foreningen NORDEN i Tårnby-Dragør planlægger en tur
til Island, hvor vi koncentrerer os om Vestfjordene, som
er den ældste del af Island med en enestående natur.
Det er gået forrygende med forhånds-tilmelding til denne
11-dages tur til Island 5. til 15. juni 2014, men vi modtager fortsat gerne uforpligtende tilmeldinger og ønsker
om flere oplysninger
UDDRAG AF TUREN/SEVÆRDIGHEDER: Vi kører i egen
bus med lokal chauffør direkte fra lufthavnen i Keflavik
til Stykkisholmur. Herfra tager vi rundt om og lidt op på
Snæfellnæs, hvor ”de underjordiske huserer” samt sejler
på fugletur på Breidafjordur. Senere dykker vi ned i en af
Islands største underjordiske lavaløbs-grotter.
Vi møder Islands største fuglefjelde på Latrabjerg og liggende på maven (frivilligt) ser vi ned på rederne med æg.
Juni er en god tid på året fora at se søpapegøjer på land.
Vi stopper ved naturlige heitur pottur (varmtvandshuller)
bader i dem, der ikke er for varme og vi ser vandfald, som
er unikke, store, lange og i flere forløb.
Med udgangspunkt i Isafjordur kører vi ud, hvor vejene
ender, men Island fortsætter. Der er også planlagt en heldags sejltur til fugleøen Vigur. Besøg i byer som har været
livlige og med masser af aktivitet, men som nu er forladte.
Vi slutter i Reykjavik, hvor vi lige fordøjer oplevelserne en
par dage, inden vi tidligt sidste dag flyver hjem.

VARIGHED: Afrejsetidspunkt 5. juni 2014. Vi får otte overnatninger på Vestfjordene og to i Reykjavik. Mulighed for
at forlænge opholdet med to eller fire dage og senere
hjemrejse og drage på sightseeing på egen hånd - for
egen regning.
INDKVARTERINGEN bliver på gode, men billige hoteller i
de omtalte byer og i guesthouse. Vi tilbyder plads i dobbeltværelser, men enkeltværelse kan tilkøbes de fleste
steder.
PRIS: Cirka 13.500 dkr. Inkluderet: Fly • Overnatning i
dobbeltrum • Morgenmad • De i programmet omtalte
måltider • Alle udflugter og entreer • Sejladser • Rabat
til Norden-medlemmer uanset, hvor de er medlmmer.
BROCHURE MED DETALJER: Få tilsendt oplysninger, når
vores udsendte fortrop har været i Island og aftalt flere
detaljer.
FORHÅNDSTILMELDING: DET ER ALLEREDE KONSTATERET - AT DU/I IKKE BLIVER ALENE:
Vi har fået mange forhåndstilmeldinger. Det er godt, da
vi kun gennemfører turen, hvis vi ved, der er deltagergrundlag. Vi skal være 16 eller mere, men ikke flere end
20, så vi ser gerne en uforpligtende forhåndstilmelding.
MAIL/RING til Terkel Spangsbo, formand for Foreningen
NORDEN, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør, Hyben Alle 43,
2770 Kastrup, e-mail: terkel spangsbo@mail.dk eller ring
32 51 08 73 eller 40 38 04 50.
n

Deltagerne besøger Deildartunguhver,
der er den mest kraftfulde geotermiske kilde i Europa.

På tur til Nordkap med 888
danskere – på én gang
Ombord på stort krydstogtskib – på amerikansk vis
Tekst: Preben Sørensen. Fotos: Inge Lunding
En tur til Europas nordligste punkt
er foretaget af mange danskere i bil
eller med færgeforbindelsen Hurtigruten, der blev grundlagt allerede i
1871 og som fungerer på fornem vis
den dag i dag.
Men man kan også gå ombord på
én af de store krydstogtskibe, der
anløber Københavns frihavn og
derfra fortsætter til Nordkap med
besøg på landjorden undervejs og

finde flere restauranter, butikker,
teatersal og mødesal, casino, indendørs – og udendørs pool samt et wellness – center. Undervejs på turen er
der shows i teatersalen hver aften,
samt kunstauktion og bingo-spil med
dollars som gevinster.
Også dagligdagen på skibet er indrettet på amerikansk facon, med en
besætning fra 55 forskellige landeogså enkelte fra Norden. Alle gæster

Ålesund - smukt beliggende omgivet af bjerge og spredt ud over
flere øer.

på tilbagevejen. En række danske
rejsebureauer havde således gæster
ombord på selskabet Royal Caribean
Cruise Line´s skib ”Vision of the Sea”
på en 12 dages rejse i juni i fjor. Af
de ca. 2.000 gæster på skibet var de
888 danskere (og enkelte svenskere)
- heraf 131 som deltagere fra Albatros Travel.
Førsteindtrykket ved ankomsten til
skibet er ret overvældende med sine
11 etager - forbundet med talrige
elevatorer – og med de mange faciliteter skibet indeholder. Foruden de
rummelige kahytter kan man bl.a.
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Mange tårne, spir og smukke
udsmykninger præger bybilledet og
bidrager til den helt særlige stemning. Byen bestod tidligere af små
træhuse, men efter en kæmpebrand
i 1904 blev der i stedet opført mange

Skulpturen ”Sildekona” ved havnen i Ålesund,
skænket kommunen af Signy Walderhaug Paulsen.

får et såkaldt ”Seapass”, som er det
eneste betalingsmiddel i restauranter og butikker ombord (hvor alle
priser er i dollars). Kortet giver også
adgang til ens kahyt samt bruges til
ud - og indcheckning ved besøg på
landjorden.
I mødesalen giver rejsebureauerne
løbende og grundig orientering til
deres gæster om udflugterne på
landjorden og om Norge generelt.

Visit i Ålesund
Efter en dag på havet med lejlighed
til også at benytte skibets biblio-
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tek, cardroom, skønhedssalon eller
udendørs løbebane, anløb skibet
Ålesund - smukt beliggende omgivet
af bjerge og spredt ud på flere øer
forbundet med broer.

fleretages stenhuse, bygget i jugendstil, hvis arkitektur i dag er fredet og
internationalt berømt.
Ålesund er en fredelig søkøbstad,
som ved indsejlingen hilser gæsterne
velkommen med det lokale vartegn,
Molja Fyrtårn - mere end 150 år gammelt og i dag indrettet som hotel,
dog kun med et enkelt værelse…
På vej nord på passeres derefter
Polarcirklen, der traditionen tro markeres med besøg af Kong Neptun og
hans dronning, der sørger for den
kolde dåb af frivillige, og bagefter

Fjeldene spejler sig i indsøen
på vej op mod Dalsnippa.

får alle beviser på at man har passeret denne milepæl
undervejs. Alle skal nu også vænne sig til, at man nu befinder sig i Midnatssolens Rige med solnedgang kl. 23.45 og
solopgang kl. 00.15 !

Honningsvåg og endemålet
Krydstogtskibet fylder godt ved havnen i fiskerbyen Honningsvåg- turens næste besøgsmål. Den er en af landsdelen Finmarks største byer med 2.500 indbyggere og ligger
på øen Magerøya, der ud over at huse Nordkap, også er
hjemsted for tusindvis af samernes tamrener.
Efter ankomsten til den smukt beliggende by går turen
videre med bus, med ophold undervejs, til rejsens endemål: Det imponerende Nordkap-plateau, hvor køreturen
op til går gennem øens rå landskaber med klipper, lavtvoksende lav og buske.
Selve Nordkap-klippen hæver sig 309 meter lodret fra
Nordatlanten, og det er en enestående oplevelse - i klart
vejr - at kunne skue ud over havet og klippelandskabet.
Nordkap er forståeligt nok et populært udflugtsmål med
mange besøgende fra hele verden.
Der er opført et moderne besøgscenter, Nordkaphallen,
udhugget i selve klippen, hvor man kan se en film om
årets gang på Nordkap og nyde den storslåede udsigt.
Man kan også købe - og sende et postkort med et Nordkap-stempel.
Fra plateauet kan man også se halvøen Knivskjellodden,
hvis spids rækker halvanden km. længere mod nord, men
Nordkap opfattes alligevel som det nordligste punkt i
Europa.

På svæv i Tromsø
Turen går nu atter sydpå til Tromsø - hovedstad i landsdelen Troms og en meget livlig og farverig universitetsby
med mange cafeer og restauranter. Arkæologer har fundet tegn på liv i Tromsø allerede for 9.000 siden, men
frem til 1794, hvor byen blev købstad, var den et regulært
fiskerleje.
Takket være Gulfstrømmens passage forbi byen ude i
Norskehavet er somrene oftest milde, så der kan sag-

tens være liv på stranden, selvom Tromsø ligger 500 km.
nord for Polarcirklen. Byens vartegn er den smukke og
moderne Tromsdalen Kirke, kaldet Ishavskatedralen, som
stod færdig i 1965.
I de smukke omgivelser ved havnen er det et besøg værd
at gæste Polarmuseet i den gamle toldbod, for at studere de spændende fortællinger om ishavsfangst og om
polarekspeditioner med bl.a. Fridjof Nansen og Roald
Amundsen.
En flot oplevelse er endvidere en tur med svævebanen
Storsteinen Fjellheis op til udsigtspunktet Storsteinen,
som ligger 420 meter over havet og med en smuk udsigt
over land og hav.

Gennem Geirangerfjord
En af turens naturmæssige højdepunkter var - efter et par
dage på havet - sejladsen gennem den eventyrligt smukke Geirangerfjord, der med høje, stejle fjeldsider er perlen blandt Norges mange fjorde. Fjorden er på UNESCO´s
liste over verdens naturarv, og det er fuldt fortjent med
de høje fjeldtoppe dækket af sne og flotte vandfald på de
næsten lodrette klipper.
Krydstogskibet lagde til i den lille by Geiranger helt inde i
bunden af jorden – en smuk by også her med mange turister og liv i gaderne samt ved havnen. I Norsk Fjordcenter
kan man se udstilling om livet i fjorden gennem tiderne.
Man kan også tage på endnu en smuk tur i højderne med
en bustur til toppen af fjeldet Dalsnippa, med mange hårnåle sving og et vue over en smuk indsø undervejs. Fra
toppen af fjeldet var der - heldigvis fortsat i klart vejr - en
fantastisk udsigt ud over fjordlandskabet og byen.
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Hjemme hos Edvard Grieg

Turen gik videre sydpå til Bergen, Norges charmerende
gamle hansestad og fødeby for Edvard Grieg, landets
verdensberømte nationalkomponist. Rejseselskabet
var forinden i ord og toner blevet godt informeret om
komponistens liv og virke, så vi var vel forberedte ved
ankomsten til Griegs hus, højt beliggende med en smuk
udsigt over land og hav og placeret midt i en skov lidt
uden for byen.
Foruden en rundtur i Grieg - parrets hjem og den særlige
”komponisthytte” nedenfor, kan man besøge et moderne museum opført tæt ved huset, hvor man kan høre
uddrag af hans kompositioner - dels på video - dels ved
koncerter en gang om ugen - og i den tilhørende museumsbutik købe mange former for minder om den store
norske komponist.
Tilbage i Bergen er der mange seværdigheder at besøge
også tæt på havnen, hvor der bl.a. er placeret en særlig
”museumsstrækning” kaldet Bryggen, og hvor man også
finder det lokale fiskemarked. Byens smukke træhuse og
gamle købmandsgårde er også på UNESCO´s liste over
verdens kulturarv, og vil man have mere udsigt er en
tur med svævebane til bjerget Fløyen også anbefalelsesværdig.

Blomsterbyen
Edvard Griegs hjem – og
nu museum i en skov lidt
uden for Bergen.

Vi er nu nået frem til Norges sydkyst og lægger til i Kristiansand, kendt for sin smukke skærgård og mange
blomsterudsmykninger i gader og bebyggelser. I byens
centrum finder man de gamle historiske kvarter, Kvadraturen, hvor bydelen Posebyen er et charmerende
bekendtskab med mange smukke hvide træhuse.

Kristiansand - med sine mange
blomsterudsmykninger.

Lidt uden for byen ligger Steingal Mineralpark med en unik stensamling oprettet inde i
den tidligere mine samt med mange udendørs aktiviteter især for børn.

Kilden Teater - og Koncerthus
i Kristiansand med krydstogtskibet ved kajen.

Kristiansand er en hyggelig sommerby med masser af stemning også ved byens havn,
hvor den moderne Kilden Teater - og Koncerthus er den sidste - og en passende afslutning på krydstogtrejsen, inden den sidste del af hjemrejsen går forbi Kronborg med
ankomst i Københavns frihavn tidligt om morgenen – efter en total flot ferieoplevelse.

”Vi får også selv en større forståelse for den nordiske historie”
Tre rejseledere om deres opgaver og oplevelser på en krydstogt - rejse i Norden
Albatros Travel er et af Danmarks førende rejsebureauer
med rejsetilbud til mange lande rundt om på jordkloden.
Heri indgår også rejser til Norden og Baltikum, som det
var tilfældet med en krydstogt – rejse København – Nordkap retur i juni i fjor.

Karin: Det ville være pinligt, hvis vi skulle oversætte f.eks.
fra norsk, så det gør vi ikke.

Der var 128 deltagere med fra dette rejsebureau, og i en
samtale med de tre rejseledere på turen, var det første
spørgsmål:

-Et sådant krydstogt er meget internationalt og der savnes måske et mere nordisk islæt ?
Karin: Der er ikke noget lokalt islæt – heller ikke i forhold
til maden, for det er et internationalt krydstogtfirma hvor
besætning og bl.a. medvarer er med hele vejen.

-Med så mange deltagere i én gruppe, hvordan styrer I
det ?
-Der er to muligheder. Enten deler man flokken op med
ca. 40 deltagere til hver eller man tager dem samlet. Vi
valgte den sidste metode, for at alle får den samme information, svarer Karin Lackmann - tidligere højskolelærer
og underviser i fremmedsprog, og tilføjer:
-Det har været nemt at samle deltagerne i en mødesal
på skibet til løbende orientering og under de forskellige
udflugter. Desuden informerer vi deltagerne gennem et
nyhedsbrev, som vi dagligt selv producerer og distribuerer på turen.
-Vi taler naturligvis om opgaverne forinden og fordeler
opgaverne mellem os, hvad enten det gælder information om de enkelte udflugtsmål eller de mere praktiske
oplysninger, siger Helle Thrane – til daglig socialrådgiver i
Furesø kommune og tidligere bosat flere år i Norge.
Hun har prøvet at ledsage en gruppe på 400 deltagere i
Caribien, men da var der 13 rejseledere og det var nødvendigt med hver sin gruppe.

Mere styr på tingene
På spørgsmålet om det er anderledes at være rejseleder
i Norden, svarer Louise Koch, antropolog og ansat hos
Grundfoss, hvor hun arbejder med vandprojekter i Afrika:
-Det er altid spændende, og vi får også selv en større forståelse for den nordiske historie. Det er logistisk nemmere og der er mere styr på tingene, hvor vi kommer frem,
ligesom hver deltager kan bevæge sig rundt på egen hånd
på landjorden uden risiko. Vi skal heller ikke oversætte
oplysningerne som i andre verdensdele.
-Hvorfor er så nødvendigt med også lokale guider på
udflugterne ?
Karin: Det er nødvendigt fordi de kan fortælle mere i
detaljer om de forskellige lokaliteter og udflugtsmål. Det
er således både levende formidling og en ”levede” fortælling af den enkelte guide.
-Hvad med sproget ?
Her ses de tre rejseledere, fra venstre Louise Koch,
Karin Lackmann og Helle Thrane, på kajen i Geiranger
–fjorden med krydstogskibet i baggrunden.

Louise: Sproget er jo netop en del af oplevelsen ved at
besøge et andet nordisk land.

Louise: Det er en stor velsmurt ”maskine”, hvor også alle
underholdningskræfter er med rundt og heller ikke på dét
område, er der plads til lokale islæt.
Helle: Man kunne nu godt sørge for lokal deltagelse hver
for sig.
Karin: Det er da positivt, at der er sørget for dansk oversættelse af bl.a. skibets menukort og andre beskeder
også over højttalerne, hvilket skyldes de mange danske
passagerer.
-Bliver der flere rejser med Albatros Travel i Norden fremover ?
Helle: Selskabet har allerede flere rejser i Norden, hvor
Norges- rejser således har været gennemført i 1o år. Dertil kommer vores mange Grønlandsrejser, Østersørejser
over Sverige – Finland og de baltiske lande til Sct. Petersborg, ligesom turene til Svalbard er kommet med.
Selskabets produktion manager, Nicolai Holm Kjølbæk,
oplyser supplerende, at der endvidere tilbydes Opera og
Welness i Tallin, rejser til Svalbard også fra Amsterdam
samt landture bl.a. til Island. I alt går seks % af bureauets
rejser til Norden og Baltikum.
n

Tema: Musik i Norden

Velkommen til Nordisk Sangfestival
Af Bente Dahl, Medlem FU - Foreningen NORDEN
Tidl. MF, medlem af Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond

Den 22. juni 2014 ser en helt
ny festival dagens lys. Temaet
er den Nordiske sangskat,
og visionen er en årligt tilbagevendende kulturfestival
i naturskønne Strömsbruk i
Sverige. Navnet på festivalen
er Nordisk Sangfestival.
Den kunstneriske leder og
festivalens grundlægger er
Gitta-Maria Sjöberg, som
udover en imponerende karBente Dahl riere på de internationale
operascener har en livslang
kærlighed til den nordiske sangskat. Gitta-Marias vision
er at skabe en kulturel begivenhed, der rækker ud over
landegrænser, sprog og musikalske genrer, og bliver samlende for den nordiske kultur.
På festivalen vil de ypperste vokalkunstnere indenfor forskellige genrer mødes med unge sangtalenter, hvor de
vil veksle mellem sangværksted, koncerter og dramatisk
arbejde med de nordiske sange, salmer, romancer, operaer, lieder og revyviser.
Publikum vil på festivalen blive inviteret til at overvære
masterclasses, opleve koncerter og musikalske foredrag.
De vil indgå i kulturdebatter, fællessang, folkedans og
meget mere, alt sammen centreret midt i den nordiske
natur og omkring det nordiske tonesprog. Ud over det
musikalske, der foregår på sangfestivalen, vil der være
guidede ture rundt i det smukke område. Der vil blive
arrangeret udstillinger af andre kunstarter.

•	Her undervises de af førende sangcoaches og undervisere, for på festivalens scener at kunne fremføre
koncerter, uddrag af operaer, genrekrydsende samarbejder med mere.
•	Derudover inviteres musikere, billedkunstnere, komponister, forfattere og forskere til at deltage aktivt i
festivalen og i arbejdet med kunstproduktioner til
glæde for alle.
•	I 2013 udskriver festivalen en arkitektkonkurrence for
arkitektstuderende i hele Norden. Visionen for området er at skabe et kulturcenter, som kan fungere både
som omdrejningspunkt for festivalen og som et vedvarende kulturelt centrum for internationale samarbejder.
Festivalen henvender sig til alle, som har lyst til at udforske, støtte og nyde den nordiske kultur. Så kom og lad
dig inspirere i en uge fyldt med kunstneriske kraftspring
og oplevelser af de helt store. Lad din sommerrejse gå til
Strömsbruk i juni 2014 og mød hinanden samt førende
sangere, musikere og nordiske kulturpersonligheder i det
svenske sommerland.
Vi håber at se dig på Nordisk Sangfestival 2014 til en
givende og aktiv ferie i dejlige Strömsbruk. Vel mødt!

Historie
Det skønne Strömsbruk er geografisk placeret i centrum
af de nordiske lande. Udover denne symbolske beliggenhed er byen hjemegn for en af Sveriges helt store sangere,
tenoren Jussi Björling. Da Gitta-Maria Sjöberg første gang
besøgte byen, blev hun dybt betaget af stedet. Hendes
mangeårige vision om en nordisk sangfestival fik pludseligt nyt liv, og siden har en lang række af nordens førende
kulturpersonligheder støttet op om projektet
Ved auditions udvælges otte unge sangere og fire pianister fra de nordiske lande, som studerende til festivalens
sangerværksted:
Det smukt beliggende Strömsbruk
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DELTAG I 17. MAJ FESTLIGHEDER I OSLO
5 dage - 14/5 - 18/5 med lokalafdelingen i Horsens
I forbindelse med 200-året for Norges uafhængighed den 17. maj 2014, har foreningen
NORDEN´s afdeling i Horsens i samarbejde
med Risskov Travel Partner A/S arrangeret en
5-dages tur til den norske hovedstad. Programmet omfatter sightseeing i Oslo samtidig med
oplevelsen af den specielle stemning på Nationaldagen. Vi besøger Eidsvoll, hvor Norges
første grundlov blev vedtaget. Desuden er der
mulighed for at overvære både en ballet og en
opera i det nye operahus. NB:Tilmelding skal
ske senest den 1. februar.

over Oslo er unik. Turen slutter på Bygdøy, hvor vi skal se Fram museet. Vi spiser frokost på Bygdøy, hvor muligheden for at besøg
Kon -Tiki - museet er til stede.

I programmet vil indgå rundture med lokal
guide, hvor vi foruden et glimt af byen Oslo
vil besøge Vigelandsparken, med omdiskuteret skulptur. Holmenkollen, verdens ældste
skihopbakke indgår i turen, hvorfra udsigten

Der er reserveret et begrænset antal billetter til torsdag aften til
den nye Opera til balletten ”Svanesøen” med musik af Alexander
Ekman. Fredag aften er der reserveret et begrænset antal billetter
til Wagners opera ”Den flyvende hollænder”. Såfremt man ønsker
at overvære balletten og/eller operaen, tilrådes hurtig tilmelding.

Programmet bliver således følgende:
Onsdag den 14. maj:
Afgang Horsens 07.30, Århus 08.30, Randers
09.15, Aalborg 10.45. Afgang med hurtigfærgen fra Hirtshals kl 1245 med ankomst Larvik kl
16.30. Frokost ombord. Ankomst til Thon Hotel
Europa kl ca. 19.00, hvor vi spiser middag.

Prisen er kr. 6.995 pr. person.Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200.
Afbestillingsforsikring kr. 350.
Ved tilmeldingen betales et depositum på kr. 1.000 samt evt.
afbestillingsforsikring.
Prisen inkluderer bus og færge, 4 nætter i delt dobbeltværelse, 4 x
morgenmad, 4 x frokost og 4 x aftensmad samt entréer og guider.

Torsdag den 15. maj:
Guidet byrundtur, hvor vi bl.a. får fotostop ved
operaen, en tur i Vigelandsparken, til Holmenkollen skihopbakke og Frammuseet på Bygdøy,
hvor vi spiser frokost. Om aftenen er der mulighed for tilkøb til balletten ”Svanesøen” i det
nye operahus.
Fredag den 16. maj:
Guidet tur til Eidsvoll, og efterfølgende frokost,
besøg på Munch-museet med om aftenen
mulighed for tilkøb til operaen ”Den flyvende
hollænder” i det nye operahus.
Lørdag den 17. maj:
”Ja, vi elsker” i Operaen. Denne dag er til fri
disposition, og frokosten er ikke inkluderet i
prisen.
Søndag den 18. maj:
Vi kører til Göteborg, hvor vi tager færge til
Frederikshavn. Vi får frokost ombord. Derpå
fortsætter vi med afstigning i Aalborg ca. kl.
16, Randers ca. kl. 17.30, Aarhus ca. kl. 18.15
og Horsens omkring kl. 19.

Den 16. maj får vi rundvisning på Eidsvoll, spiser frokost, og kører
til Munch - museet, hvor verdens største samling af Munch - billeder findes.
På selve grundlovsdagen den 17. maj vil vi overvære en del af denne festivitas, sammen eller hver for sig. Vi har reserveret billetter
til et flerkulturelt spil i Operaen ”Ja, vi elsker”, der er en polyfoni,
som fejrer ”vor mangfoldige fortid og vor fælles fremtid”.

Operabilletter skal bestilles og betales særskilt, og da der er svært
at holde dem reserveret, tilrådes en meget hurtig tilmelding til
ballet og/eller opera. Billetterne vil koste kr. 403 til ”Svanesøen og
kr. 493 til ”Den flyvende hollænder”, i begge tilfælde på balkon.
Se i øvrigt www.operaen.no hvor man også kan se mere om ”Ja,
vi elsker”.
Tilmelding til Niels H. Bundgaard, Rasmus Østergaards Have 4
st.th, 8700 Horsens, eller e-mail: nhbu@stofanet.dk Yderligere
oplysninger på tlf. 75 65 72 48.
n

Med Foreningen NORDEN i Vordingborg
Søndag den 3. - torsdag den 7. august

Dag 1:
Vi kører via Helsingør – Helsingborg ad E4 til Stockholm.
Her indkvarteres vi på Crystal Plaza Hotel i centrum af
Stockholm. Håndmadder fra Ørslev Rejser nydes undervejs. Middag på hotellet.

Dag 2:
Vi tjekker ud fra hotellet og kører en mindre rundtur i det
centrale Stockholm, som afsluttes med tid på egen hånd
og egen frokost. Over middag forlader vi Stockholm og
kører til Kappellskær, hvor færgen til Ålandsøerne sejler
kl. 15.
Ankomst til Mariehamn og indkvartering på Hotel Savoy.
Middag på hotellet.
Dag 3:
Heldagstur på Ålandsøerne med lokal guide. Vi skal
opleve den smukke og særprægede natur, der kulminerer
med det nøgne bjerglandskab på den nordlige halvø. Se
Kastelholm Slot, som blev bygget i 1300-tallet. Vi nyder
en madpakke fra hotellet på turen.Middag på hotellet.
Dag 4:
Vi tjekker ud fra hotellet og kører til den sydlige del af
øerne. Tilbage til Mariehamn, hvor vi spiser frokost på

egen hånd og sejler tilbage til Kappellskær kører gennem
Sverige til Lindkøbing, hvor vi indkvarteres på Stånga
Hotel. Middag på hotellet.
Dag 5:
Vi fortsætter turen gennem Sverige med ophold på rastepladser, hvor vi spiser egen frokost.
Ankomst til Vordingborg - området først på aftenen.
Pris 5.475 kr. i dobbeltværelse og halvpension + 2 madpakker .
Tillæg for enkeltværelse 1.650 kr. for alle 4 nætter.
Tilmelding senest mandag den 2. juni til rejseleder Folke
Hansen.
Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Vordingborg i
samarbejde med Ældresagen i Vordingborg.
Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S
medlem af Rejsegarantifonden.
Supplerende information fås hos Folke Hansen, Bjørnevænget 19, 4760 Vordingborg, tlf: 55377312 og
24480372, e-post Foki@mail.dk
n

Tranetur til Hornborgasøen i Sverige
Mandag den 7. - 9. april
Med Foreningen NORDEN – Vordingborg

Dag 1:
Efter opsamling kører vi via Helsingør –
Helsingborg ad E4 til Jønkøbing.Langs
Vatterns vestkyst til Hjo og det sidste
stykke til Skovde,hvor vi indkvarteres
på First Hotel Billighus.
Undervejs spiser vi de af Ørslev Rejser medbragte håndmadder. Middag på
hotellet.
Dag 2:
Vi har naturvejleder med hele dagen og kører til
Hornborgasøen for at opleve tranerne og blive imponeret af det store antal af de ”stolte” fugle.Vi kommer tæt
på fuglene.Frokosten spises i Skara. Derefter fortsætter
turen rundt om den smukke Hornborgasø. Middag på
hotellet.
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Dag 3:
Hjemturen går over Trollhattan,hvor vi ser de berømte
sluser.Videre via Gøteborg langs Kattegatkysten tilbage
til Helsingborg.Frokost undervejs.
Pris 2.725 kr. i dobbeltværelse inkl. helpension og entreer
i.h.t. programmet.
Tillæg for enkeltværelse 565 kr. for begge nætter.
Tilmelding senest lørdag den 1. februar til rejselederen
Folke Hansen.
Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Vordingborg.
Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S
medlem af Rejsegarantifonden.
Supplerende information fås hos Folke Hansen , Bjørnevænget 19 , 4760 Vordingborg , tlf: 55377312 og
24480372 , e-post: Foki@mail.dk
n

Spændende tur til storslåede Island
Med Foreningen NORDEN i Vordingborg
6 dages natur og oplevelsesrejse den 15. - 20. juli

Dag 1:
Afgang kl. 13.10 fra Kastrup Lufthavn til Keflavik. Vi kører
i bus til Reykjaviks indenrigslufthavn og flyver videre til
Akureyri i det nordøstlige Island.
Vi skal bo på Icelandair Hotel i centrum af byen. Middag
på hotellet.
Dag 2:
Vi tjekker ud fra hotellet og med bus kører vi mod Myvatn.
Undervejs gør vi ophold ved det smukke vandfald Godafoss. Myvatn er et fantastisk skønt naturområde med
et rigt fugleliv og mange geologiske fænomener. Vi skal
opleve flotte lavaformationer og boblende mudderpøle.
Sidst på eftermiddagen indkvarteres vi på det spritnye
Hotel Laxa, som ligger ved Laxaelvens udløb. Her opleves
en helt speciel stilhed i den storslåede natur. Middag på
hotellet.

Afgang fra Keflavik Lufthavn kl. 15.40 med forventet
ankomst til Kastrup kl. 20.50 lokale tider.
Pris 13.875 kr. i dobbeltværelse inkl. halvpension , transfers og udflugter samt lokal dansktalende guide.Tillæg for
enkeltværelse 2.330 kr. for alle 5 nætter.
Tilmelding senest fredag den 2. maj til rejseleder Folke
Hansen.
Ansvarlig arrangør: Foreningen NORDEN i Vordingborg i
samarbejde med Ældresagen i Vordingborg .
Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S
medlem af rejsegarantifonden.
Supplerende information fås hos Folke Hansen , Bjørnevænget 19 , 4760 Vordingborg , tlf: 55377312 og
24480372 , e-post: Foki@mail.dk
n

Dag 3:
Vi forlader Nord - Island og sætter kurs mod Reykjavik.
Undervejs ser vi smukke fjorde og den barske storslåede
natur. Vi gør flere stop undervejs og bl.a. besøger vi den
gamle gård, Glaumbær.
Vi bor på Hotel Marina, som ligger ved havnen og nær
centrum. Middag på restaurant tæt ved hotellet.
Dag 4:
Om formiddagen skal vi opleve Reykjavik og se de vigtigste seværdigheder, men også tid på egen hånd. Over
middag kører vi Den Gyldne Cirkel med besøg på den
historiske Tingvallaslette , den springende Geyser og det
berømte vandfald Gullfoss. Vi kører ned til sydkysten og
spiser middag på en restaurant, som er kendt for sine
jomfruhummere. De to sidste nætter bor vi på Hotel Ork.
Dag 5:
I dag går turen til Vestmannaøerne. Vi sejler rundt om
Heymaey, som er den største og eneste beboede ø.
Sightseeing på land, hvor vi skal se asken fra det store
vulkanudbrud i 1973. Øen er også kendt for sine mange
søpapegøjer. Tilbage på Hotel Ork spiser vi middag.
Dag 6:
På vej til Lufthavnen tager vi til Den Blå Lagune og nyder
at bade i det dejlige varme mineralrige vand. Entre´ og
badehåndklæde er inkluderet i rejsens pris.
Foto: Sigurður Ólafsson/norden.org
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LIMFJORDEN RUNDT
Bustur rundt om Limfjorden, til øer og steder i Nordjylland. Overfarter med de små færger, der stadig binder
øer og steder sammen i Limfjordslandet. 3-dages tur
med besøg på bl.a. Fur, Mors, Jegindø og Venø, og via
Agger, Thyborøn, Lemvig, Struer, Nykøbing Mors, Thisted,
Aggersborg og Løgstør. Med færge fra Hvalpsund til Salling, og fra Mors til Thy over Feggesund, samt fra Agger
Tange til Thyborøn.
Ud til Vesterhavet ved Nørre Vorupør og Stenbjerg fiskerleje.
To hotelovernatninger med middag og værelser med bad
og morgenmad, på Sallingsund Færgekro ved Nykøbing
og Hotel Lidenlund i Lemvig
Turens pris bliver 2.975 kr. pr. person i dobbeltværelse,
eneværelse + 570 kr. for de to nætter. I turens pris er
inkluderet: Transport i moderne turistbus fra Hørby
Turistbusser, med toilet og salg af friskbrygget kaffe og
koldt vand og øl på flaske undervejs.
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2 x middag og 2 x morgenmad, 2 x frokost og 2 x kaffe med
kage. Madpakke til picnic-frokost på Fur 1. dag medbringes. Drikkevarer til måltiderne for egen regning. Lokale
guider medvirker.
Fortælling undervejs om og af digterne omkring Limfjorden, når vi kommer til litteraturens steder på denne egn.
Og vi synger nogle af digternes sange fra Højskolesangbogen. Udførligt turprogram mv. kan ses på Nordjyllandskredsens hjemmeside, www.nordennordjylland.dk
Tidsrum: Fra torsdag 7. til lørdag 10. august 2014.
Opsamling ved Kvickly’s P-plads i Bouet, Loftbrovej 17,
Nørre Sundby, kl. 08.00, og i Aalborg ved Kunsten, Kong
Christians Allé 50, kl. 08.15. Hjemkomst lørdag aften, Aalborg ca. kl. 19.
Tilmelding til gunnar.eskildsen@gmail.com evt. telefon
5189 4710, inden 1. april 2014.
Arrangør: Foreningen NORDEN Aalborg og omegn, i samarbejde med Nordjyllandskredsen.

Dag 5. Kl. 09.00 Ank. til Sisimiut sightseeing i bus til Hotel
gåtur gennem byen til museet og kunstværkstedet.
Dag 6. Hundeslædeforedrag ved Johanne Bech. ” Mit liv
som kvindelig fanger”. Efterfølgende hundefodring.
eftermiddagsgåtur til elven og blomsterdalen. Vi
besøger en butik med skindsystue.
Dag 7. Besøg i byrådssalen
Kl. 15.00 Vi skal besøge Dorthe som er 90 og
inviterer til kaffemik.
Dag 8. Hjemrejsedag med ank. København kl. 21.30

8 dage.”Isbjerge, hvaler, midnatssol”
Grønlandsrejsen du aldrig glemmer

Dagsprogram: Udrejse den 12. juni
Dag 1. Torsdag udrejse København til Ilulissat. Byrundvisning.
Dag 2. Formiddag: vandretur til Isfjorden, frokost og eftermiddags sejltur 2 timer ved isfjordens munding.
Dag 3. 4 timers sejltur til bygden Rodebay, gåtur i bygden og
kaffemik i et grønlandsk hjem.
Dag 4. Grønlandsk gudstjeneste for dem der ønsker det og
besøg i Knud Rasmussens museum og kunstmuseet.
Kl. 17.00 Skibsafgang med kystskibet M/S Sarfaq Ittuk

Pris 21.875.- kr
Følgende er med i prisen. Fly København - Ilulissat, Sisimiut-København. Skib Ilulissat- Sisimiut i kahyt m. bad og
toilet, hoteller med ½ pension. museumsbesøg, sejltur
mellem isbjerge, turen til Rodebay m. kaffemik, alle vandreture, fredagsfrokost, slædehundeforedrag, alle skatter
og afgifter, bidrag til rejsegarantifonden.
Rejseledere er Edith Fløistrup og Hans Grønkjær som er
indehavere af Polar Rejser Hans har boet i Grønland i 17 år.
Turen er planlagt så alle aldersgrupper kan deltage.
Fuldt dagsprogram fås ved henvendelse Polar Rejser hvor
også tilmelding kan ske. Tlf. 20204470 / 40445602
Mail. hg@polarrejser.com
www.polarrejser.com
Bemærk 16 pladser til rådighed

REJSEN TIL ISLAND
På en udstilling i Nordatlantens Brygge i København
den 8. februar - 5. maj præsenteres maleren Johannes
Larsens mesterlige tegninger fra Island. Udstillingen er
arrangeret i samarbejde med kunstnerens familie.
Da Johannes V. Jensen og Gunnar Gunnarson i 1926 tog
initiativ til at genudgive de islandske sager i forbindelse
med AlÞingets 1000-årsjubilæum, bad de Fyns-maleren
Johannes Larsen om at skabe de talrige illustrationer, der
skulle levendegøre fortællingerne.
I to omgange, i 1927 og 1930, rejste maleren til Island for
at studere og tegne øens særprægede natur og landskaber, således at han kunne skabe de bedste forudsætninger for læserne af saga-værket.
Under de ret omfattende rejser til Nord - og Vest - Island,
der foregik under primitive forhold og på hesteryg, lavede
han over 300 pennetegninger, hvoraf de 188 blev brugt i
bogudgivelsen. Ca. 30 kan opleves på udstillingen Rejsen
til Island.
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Tag med Nordjyllandskredsen på en forårstur til
VADSTENA – VEKSJÖ - KOSTABODA – KALMAR
7 – 10. maj. 2014
I GUSTAV VASAS FODSPOR
Helpension. Pris: kr. 3675,-

Inkl.i prisen: Helpension fra aftensmad første dag til frokost sidste dag. Ophold i dobbeltværelser med brusebad
og toilet. Kørsel i moderne turistbus med klimaanlæg og
toilet. Alle udflugter og entre og lokalguide til Vadstena
Slot, Kirke, Klosterdel. Växjø Domkirke. Entre og rundvisning i Kosta- Boda glasbruk. Solliden slotspark med ekstra udstilling til de kongeliges haveafdeling. Rejseleder.
Rejsegarantifond.
Ikke inkl.i prisen: Drikkevarer og ikke nævnte entreer
(Kalmar slot ca. 90 kr.)Tillæg for enkeltværelse: Kr. 830,Tilmelding og program: Karin Arveschoug Jensen, tlf.
98425534 og mail: arveschoug@webspeed.dk
Betaling: Depositum ved tilmeldelse senest 1. marts med
kr.1000,Restbeløb senest 1. april på konto: Danske bank: 155111116124
Medbring: Gyldigt sygesikringskort og legitimation m.
foto evt. pas. Regntøj og fornuftige sko.
Madpakke til første dag. Check din rejseforsikring.
Opsamling: Brovst eft.aftale kl.05.15, Åbybro eft.aftale
kl.05.35, Bouet/Kvickly kl.05.50,
Brønderslev Bgd. kl. 06.15, Fr.havn Rtb. kl. 06.50 og Stenaterminal kl.07.00 Færgen sejler kl.08.00
Turforløb: Rejselederen Karin Arveschoug Jensen venter
på dig i terminalbygningen el. om bord. Husk at tage en
madpakke med til første dag. Kl.11.35 ankommer vi til
Gøteborg og kører nu igennem Gøteborgs centrum, og
raskt går det mod Jönköping.
Det dejligste landskab med skove, marker og rødmalede
gårde. Ophold nær Jönköping Eurocenter. Hvis vejret
er godt ophold ved den Gyldne Odder med udsigt over

Vättern søen. Vi har en aftale i Vadstena og møder her
guiden. De næste 3 timer bruger vi på de gamle bygninger. Vi ankommer til hotel Nostalgi ved Motala havn og
Götakanalen. Indkvartering og middag. Aftenvandring.
2. dag:
Morgenbuffet kl. 07.30 og afgang kl. 08.30 Foran os har vi
en pragtfuld køretur igennem Östergötland, til Småland
og domkirkebyen Växjø. Vi har lunchpakke med fra hotellet, og den spises et passende sted. Växjø er uddannelsesbyen, domkirkeby og den største by i Småland. Domkirken har 2 tårne og er en 3-skibet katedral fra 1400-tallet..
Vi har en aftale med Glasbruk Kostaboda kl.14.30 med
rundtur og information om virksomheden. Derefter kører
vi til hotel Brofästet nær Ølandsbroen og i Kalmar by. Indkvartering og middag. Også her gode vandringsmål.
3. dag:
Efter en morgenbuffet kører vi en rundtur i Kalmar by
og parkerer nær Kalmar slot. Slottet er nordens bedst
bevarede renæssanceslot, et rigtigt godt Gustav Vasa
slot. Vores mål er tårnrummet, hvor Kalmarunionens
papirer blev underskrevet 1397 mellem Norge, Danmark
og Sverige under ledelse af Margrethe 1. Lunch på hotellet.Dernæst en spændende køretur over den 6 km lange
Ölandsbro indviet 1972 til en vandring i Solliden slotspark, ejet af det nuværende svenske kongepar. Ölands
tynde, karrige jordlag, specielle gårdsbyggeri, vindmøller
vil give uforglemmelige minder om denne ø ude i Østersøen. Middag på hotellet kl.19.00.
4. dag:
Morgenbuffet kl. 07.30 og vi kører kl. 08.30 Vi kører
ind igennem Småland mod Halmstad og spiser en tidlig frokost, laksetallerken i Laksehuset i Heberg syd for
Falkenberg. Her er også indkøbsmuligheder. Køreturen
langs Kattegatkysten er skøn, og landbrugslandet øst for
os ligeså. Vi skal være i Göteborg kl.15.00 Færgen sejler kl.16.00. Ankomst Fr.havn kl.19.25, Brønderslev ca.
kl. 20.00, Bouet kl. 20.30, Åbybro kl. 21.00 og Brovst kl.
21.20.
Hoteladresser:
Hotel Nostalgi: Platengatan 2, 59135 Motala tlf. 004614156400
Hotel Brofästet, Grøndalsvägen 19, 39236 Kalmar tlf.
0046 480427000

ET NORDATLANTISK EVENTYR MED
NATUR, KUNST OG KULTUR
– i selskab med den færøske sanger og skuespiller Annika Hoydal
Fem dage på Rødding Højskole – en uge på Færøerne 2. – 13. juli 2014.

På højskolen skal vi høre om Færøernes historie og aktuelle forhold samt introduceres til færøsk kunst, litteratur
og musik. Vi skal høre om grindefangst og får fortalt den
færøske saga, som beretter om de første beboere på de
18 nordatlantiske øer.
Medvirkende på kurset er bl.a. Anette Jensen, cand teol.
og leder af Nordisk Informationskontor, Annika Hoydal,
færøsk sanger og skuespiller og Else Lidegaard, journalist og forfatter. De deltager alle tre i rejsen, hvor Anette
Jensen og Annika Hoydal er guider.
D. 6. juli rejser vi til Færøerne via Billund:
Vi indkvarteres på Guesthouse Marknagil, som ligger højt
over Tórshavn med fin udsigt over både by og fjord og kun
15 minutters gang fra centrum. To værelser deles om ét
bad og ét toilet.
På Færøerne får vi set og oplevet en mængde via bus- og
sejlture. Højdepunkter på rejsen bliver besøg på Hestur,
hvor vi sejler med skonnerten Nordlýsid og smager skippers berømte fiskesuppe. Et andet højdepunkt bliver sejlturen til den sydligste ø – Suðuroy med besøg i Den gamle
Kongelige Monopolhandel, der rummer et kultur- og ungdomshus. Der er også besøg i det lille fine Ruth Smith
Museum – Færøernes mest kendte kvindelige kunstner.
Rejsen rummer tillige en heldagstur til Tjørnuvík, Gjógv
og Klaksvik. På busturen får vi et indtryk af den imponerende færøske natur, vi skal høre om Kingosang, se
vikingegrave og i Klaksvik opleve Christianskirken med

altertavle af Joakim Skovgaard og moderne kirkekunst af
færingen Edward Fuglø.
Der bliver en guidet tur i Tórshavn, hvor vi oplever Skansen, Tinganes, Lagtingshuset, Domkirken, Nordens Hus
og Listasavn Føroya – Færøernes imponerende kuntmuseum. Tur til Kirkebøur – det gamle bispesæde fra middelalderen - indgår også i programmet, ligesom et besøg
hos Steinprint, det velrenomerede grafiske værksted i
Tórshavn. Og vi aflægger besøg hos en færøsk kunstner.
Rejsen tilbyder også møde med en række lokale færinger, bl.a. Steffen Stumman Hansen, mag.art. i forhistorisk
arkæologi, Árni Dahl, forfatter, lektor emeritus, Marianna
Debes, forfatter og Birgir Enni, skipper på skonnerten
Norðlýsið m. fl.
Rejsekurset arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk
Informationskontor i Sønderjylland / Sydslesvig, Rødding
Højskole og Foreningen NORDEN i Sønderjylland.
Kursus- og rejsepris: 14.500
kr. pr. person. Tillæg for
enkeltværelse er 1900 kr. pr.
person. Program og tilmelding hos Rødding Højskole,
www.roedding-hoejskole.dk
Tel.74842284, e-mail: kontor@rhskole.dk
Anette Jensen - én af guiderne.
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Forårstur til Sønderjylland
Nykøbing F. lokalafdelingen arrangerer
den 4. – 6. april 2014
- og vi bor på Schackenborg Slotskro
I anledning af 150 året efter slaget ved Dybbøl mølle
og Dybbøl skanserne arrangerer Foreningen NORDEN,
Nykøbing F. en forårstur til området.
Vi besøger Dybbøl mølle, som i 1864 var scenen for de
seneste egentlige krigshandlinger på dansk grund og
midtpunkt for hårde kampe både i 1848 og 1864. Disse
begivenheder fik ikke kun alvorlige konsekvenser for Sønderjylland, men for hele Danmark og har haft indflydelse
på vores selvopfattelse helt frem til i dag.
På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i
de dramatiske dage under krigen i 1864. Du bliver selv en
del af dramaet, og du får ny viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.
Turen byder desuden på rundvisning
i Schackenborg slotshave med lokal
guide.
Endvidere besøg i Gråsten slotskirke
og Gråsten slotshave med rundvisning.
Dernæst besøger vi byen Christiansfeld, som er kendt som ”Honningkagernes by”, og som er en af de bedst
bevarede brødremenigheds byer i
verden. Vi besøger blandt andet et
bageri, hvor de originale Christiansfelder honningkager sælges og bages
efter de gamle opskrifter, som naturligvis er en forretningshemmelighed.
Vi prøver det traditionsrige Sønderjyske kaffebord.
Der bliver også lejlighed til en tur over
grænsen til Tyskland.
Pris kr. 2.950 – prisen omfatter
moderne bus, hotel med ½ pension,
entréer samt Sønderjysk kaffebord.
Enkeltværelsestillæg kr. 300. Prisen
er beregnet ved 35 deltagere. Ved
ankomst den 4/4 serveres kaffe/te og
”Bondepige med slør”.
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Fra Slotskroens køkken bydes på afgrøder fra Schackenborg slots jorder.
Overnatning: Schackenborg Slotskro.
Turens ledere: Erna og Bent Jensen, Angelikvej 18, Marielyst, 4873 Væggerløse, telefon 5417 7173, e-mail ebj@
marienet.dk
Tilmeldelsesfrist: 3. februar, efter først til mølle princippet til Gunnar Sand på telefon 5485 8875, e-mail: gun.
gun@waoomail.dk

Med Ærø -afdelingen til Norge
Foreningen NORDEN Ærø - lokalafdeling planlægger
en rejse til Norge i anledning af 200 års jubilæet, med
historikeren Jesper Groth.
Det bliver tre dage (2 dage og en til fri disposition) først
i Juni 2014 for godt 3300 kr. (Ret til ændringer forbeholdes).
Besøg på:
1. Eidsvollsminnet http://www.eidsvoll1814.no/
2. udstilling om 1814 på Norsk Folkemuseum på Bygdøy http://www.norskfolkemuseum.no/no/Utstillinger/

Kommende-utstillinger/1814--Spillet-om-Danmark-ogNorge/
3. Det selvstændige Norge. Vikingeskibsmuseet.
4. Skibsmuseet på Bygdøy med Fram og Gjøa samt KonTikimuseet og derefter med færge til
5. Oslo Rådhus, Nasjonens storstue.
Tilmelding til Olaf Havsteen tlf. 6252 2122 bedst efter kl.
18 - efter 'først til mølle princippet'. Yderligere detaljer
om turen følger.
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Til Island med Foreningen NORDEN, Aarhus
– oplev det indre øde højland, besøg Vestmanna og bo på bondegård
Turen vil præsentere alle de klassiske naturattraktioner
og historiske steder i Island, og dertil flere mere usædvanlige. Blandt de klassiske er Tingvallasletten, som er et
historisk og geologisk højdepunkt, vandfaldet Gullfoss og
gejseren Strokkur. Og naturligvis hovedstaden Reykjavik
og mange af dens højdepunkter, herunder en rundvisning
i det nye koncerthus Harpa, tegnet af Henning Larsens
Tegnestue i samarbejde med Olafur Eliasson. Nordens
hus glemmer vi ikke…
En tur gennem det islandske højland er også inkluderet, ligesom et besøg på Vestmannaøerne, som de fleste husker for det voldsomme vulkanudbrud i 1973. Det
indre islandske højland kalder man nogle gange for en
kold ørken, meget dækkende. Ruten på denne tur går ad
højlandsruten Kaldidalur (”den kolde dal”), hvorfra der er
smuk udsigt til gletsjere.
Vi bor på en hyggelig bondegård i tre dage, og hvor ejeren
Elín Einarsdóttir en aften vil fortælle lidt om livet på landet, og også som skolelærer (som hun er) og om at leve
mellem de store gletsjere og vulkaner Eyjafjallajökull/
Mýrdalsjökull og Atlanterhavet.
Den lokale islandske rejseleder – godt dansktalende – vil
bidrage til et stort udbytte af denne intense rejse.
PROGRAM
Dag 1: A
 fgang Billund kl. 14.40. Gennem Reykjavik til Borgarnes og udsigt til Snæfellsjökull
Dag 2: Foredrag af lokal præst i Reykholt, højlandsruten
Kaldidalur, udsigt til gletsjer og Tingvallasletten
Dag 3: Vandfaldet Gullfoss, gejseren Strokkur, domkirkestedet Skálholt og et museum om Njals Saga
Dag 4: Atlanterhavet, fugle, et gammelt badebassin og
mærk kulden fra gletsjertungen
Dag 5: Vestmannaøerne, store lavafelter, fuglefjelde med
søpapegøjer og fin tur med færgen
Dag 6: Vandfaldet Seljalandsfoss, småbyerne Eyrarbakki/
Stokkseyri og travetur ved Atlanterhavet
Dag 7: Hovedstaden Reykjavik, de islandske håndskrifter,
koncerthuset Harpa og Nordens hus
Dag 8: Hjem til Danmark, Billund kl. 12.45

30

NORDEN NU

NR.1 – JANUAR 2014

FAKTA
Rejsetid: 14.6. – 21.6.2014. Pris pr. person: kr. 12.500
Udførligt dagsprogram, oplysninger og tilmelding hos
Torkil Würtz fra Foreningen NORDEN, Århus, telefon 86
15 62 23 eller på mail: vicki.torkil.wurtz@gmail.com
Udførligt dagsprogram og oplysninger om rejsen hos den
tekniske arrangør KulturRetur A/S (Team Island), Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj, telefon 29 62 80 77, eller på mail:
info@team-island.dk
Turen sælges efter ”først-til-mølle”-princip. Ved tilmelding betales depositum (kr. 2.000).

Tre ud af fem priser til Danmark
Nordisk Råds fem priser uddelt ved gallafest i Oslo
For første gang nogensinde blev alle Nordisk Råds 5 priser afsløret og uddelt samtidigt ved Nordisk Råds store
prisgalla i Operaen i Oslo den 30. oktober, og showet blev
transmitteret på samtlige public service kanaler i Norden
bl.a. på DR K-kanalen i Danmark.
Dansk/norske Kim Leine
fik Nordisk Råds litteraturpris for sit værk
”Profeterne i Evighedsfjorden”, som af bedømmelseskomiteen beskrives som ’et medrivende
epos om undertrykkelse
og oprør, et antikolonialistisk, vidt forgrenet
værk, der fantaserer
over mennesket som
krop og tanke’. Han takkede på både norsk,
dansk og grønlandsk!
Den danske film ”Jagten”, instrueret af Thomas Vinterberg, som
også har skrevet manuskriptet sammen med Tobias Lindholm, og som er produceret af Sisse Graum Jørgensen
og Morten Kaufmann, fik Nordisk Råds filmpris. Trioen
Vinterberg, Lindholm og Kaufmann stod også bag ”Submarino”, der vandt Nordisk Råds filmpris i 2010.
Den finske violinist Pekka Kuusisto fik Nordisk Råds
musikpris, fordi han med bedømmelseskomiteens ord er
’en violinist i absolut verdensklasse og besidder en ligeså
unik kreativitet som musikalitet’.

Den finske bog ”Karikko” (Blindskär) af Seita Vuorela og
(illustrator) var den første, der modtog den nye Nordisk
Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Fra bedømmelseskomiteen lyder det blandt andet: ’I en grænseoverskridende fortælling bygget op som en mosaik, gengiver
forfatteren en historie om to brødre, som rammer og
berører læseren helt indtil sidste linje’.
Selina Juul fra bevægelsen Stop Spild Af Mad i Danmark
fik miljøprisen, fordi hendes ’store frivillige indsats mod
madspild ikke kan overvurderes’, lyder det blandt andet
fra bedømmelseskomiteen. Prisvinderen fortalte i sin
takketale at 10.000 har tilsluttet sig bevægelsen.
Samtlige nominerede var til stede i Operaen i Oslo. Vinderne fik overrakt den nye prisstatuette ”Nordlys” af
sidste års vindere, og den nye børne- og ungdomslitteraturpris blev overrakt af den svenske kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth. Nordisk Råds priser er på 350.000 DKR
og uddeles i forbindelse med Nordisk Råds session i Oslo.

Kim Leine prisvinder – også på
nordisk plan.

Selina Juul - prisvinder for sin store frivillige indsats
.(Foto:Magnus Froderberg.Norden.org)

Vellykket temadag om Færøerne
Nordisk Informationskontor I Flensborg var sammen med bl.a. Foreningen NORDEN
i Sydslesvig arrangør af en temadag den 2. november på Flensborg Bibliotek med
kunstudstilling, foredrag og koncert.
Udstillingen viste værker af Tóroddur Poulsen og Claus Carstensen, hvor førstnævnte
desuden læste fra sine seneste digtsamlinger, og sangeren og skuespilleren Annika
Høydal underholdt forsamlingen med nogle af sine populære viser.
Desuden beskrev forfatteren og journalisten Else Lidegaard, over emnet ”Kærlighed
tværs over Atlanten”, brevvekslingen mellem Jørgen – Frants Jacobsen og hans ”Barbara” samt et møde med William Heinesen gennem hans breve til Else Lidegaard.
Nordisk Informationskontor har gjort det til en tradition hvert år at afholde en temadag med fokus på et nordisk land.
Annika Høydal underholdt i Flensborg
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Nordisk enighed om at beskytte
og bevare alle former for kulturarv
Velbesøgt seminar i København om de nordiske velfærdssamfunds immaterielle kulturarv
Arbejdermuseets festsal i København var en smuk ramme
om et velbesøgt seminar den 24. oktober med en række
indlæg om vilkårene for den ikke - materielle kulturarv i
de nordiske lande.
Seniorrådgiver Hildegunn Bjørgen fortalte om Norsk Kulturråds indsats for at gennemføre UNESCO`s konvention
om beskyttelse af den immaterielle kulturarv i hendes

af praktisk kundskab hertil og også kendskab til tidligere
tradition inden for området.
Som eksempler herpå beskrev Arbejdermuseets direktør, Louise Karlskov Skyggebjerg, afholdelsen af 1. maj
– fester og juletræsfester på museet, som traditionsrige
begivenheder ført op til vores tid.

Husk public service medierne
Medlem af Folketingets Kulturudvalg og bl.a. formand
for Europarådets Kulturudvalg, Mogens Jensen, (S)
understregede behovet for at beskytte - og oplyse om
denne uhåndgribelige kulturarv og mangfoldighed, som
er udformet i UNESCO-konventionen og tiltrådt i 2009.
-Vi bør drøfte dette mere end alene den materielle kulturarv, og vi politikere har ansvaret for at skabe rammerne
om kulturlivet og skabe de bedste betingelser for, at alle
kan deltage aktivt bl.a. i foreningslivet.

Der var indlæg af fra venstre: Hildegunn Bjørgen, Norge,
Søren Kolstrup, Danmark, Johanna Björkholm. Finland, og
Inger Sjørslev, Danmark.

hjemland. Som led i dette arbejde er Kulturrådet blevet
bedt om at iværksætte tiltag bl.a. om information og
bevidstgørelse samt udvikling og videreførelse af kompetence og viden i - og om denne del af kulturarven.
Inger Sjørslev, lektor ved Københavns Universitet, angreb
hele kulturarvs - problematikken i et bredere tidsperspektiv med bl.a. krav om den bedste fremtidssikring
heraf. Hun savnede i denne debat en mere tværgående
tænkning, som også bør omfatte kulturel universalitet:
-Kulturarv og kulturudvikling er to forskellige begreber,
og der må kræves udvikling som et led i den immaterielle
kulturarvs accept. Velfærdsforskningen bør handle mere
om staternes skjulte resurser i form af social kapital og
immateriel kulturarv, mens økonomerne skal have mindre
magt, understregede Inger Sjøslev.
Forsker ved Svenska Litteratursällskapet i Finland. Johanna Björkholm, udtalte, at al immateriel kultur bygger på
udøverne, f.eks. musikernes kendskab til - og udførelse
af deres kulturelle indsats. Individerne har således en
central position indenfor denne del af kulturarven i form
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Han hilste velkommen, at Arbejdermuseet/ABA havde
taget initiativ til at afholde denne nordiske konference og
sagde, det er vigtigt at bevare museer og arkiver som en
del af et bredt lag af kulturinstitutioner, der også tænker
på at bevare den immaterielle kulturarv:
-Hertil hører også public service medier som DR og TV
2-regionerne samt internettet, som spiller en afgørende
rolle i denne forbindelse, sagde Mogens Jensen, der slutteligt understregede behovet for at bevare den fællesnordiske sangtradition (som efterfølgende førte til afsyngelsen af en arbejdersang !).
Søren Kolstrup beskrev som lektor ved Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet, hovedtendenserne
i denne forskning, som startede efter oliekrisen i 1973.
Her drejer det sig om kampen om ejendomsretten til velfærdsstaten samt det civile netværks og statens rolle i
opbygningen af den nordiske velfærdsstat.
Han nævnte som eksempel det bemærkelsesværdige
i den store andel af kvinder på arbejdsmarkedet i de
nordiske lande, som ikke er kapitalismens skyld, men
struktureringen af arbejdsmarkedet og fagbevægelsens
indflydelse. Virksomhedshistorie er afgørende i denne
sammenhæng, sagde Kolstrup, som slutteligt konstaterede at velfærdsstaten skabte en social kapital, der medvirkede til at skabe et bedre samfund.

Livet i forstaden
En af Arbejdermuseets egne medarbejdere, museumsinspektør Helle Leilund, fortalte om emnet ”Praktiseret
velfærdsideologi i et alment boligområde” med erfaringer fra en interviewundersøgelse blandt beboere i de to
almennyttige boligområder i Københavns vestegn.
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Kroppedal Museum i Tåstrup og danner baggrund for en kommende særudstilling med titlen ”Forstaden i fortid, nutid
og fremtid”. Der er tale om forskellige former for etagebyggeri i 1970-erne, og hvad ændringer af disse byggeformer f.eks. fra beton til mursten, betyder for beboernes
selvforståelse og fremtidige sammensætning.
Næste indleder var Jenny Langkjaer, forsker ved Arbetarrörelsens Arkiv og Bibliotek i Stockholm, som beskrev
hvorledes den svenske arbejderbevægelse kæmpede sig
plads i det offentlige rum i perioden 1885- 1925, gennem
demonstrationstog, offentlige møder, fester og andre foranstaltninger.

Om borgerinddragelse
Museumsinspektør Morten Mortensen, Greve Museum,
fortalte med baggrund i museets nye permanente udstilling ”Velfærdsdrømme - Greve i det 20. århundrede” om
brugen af erindringer og fortællinger fra lokale borgere.
Han kritiserede, at museerne bruger flere og flere kræfter på formidling af de forskellige udstillinger og mindre
på at indsamle erindringer, ligesom man bør være mere
kritisk overfor kvaliteten og brugen heraf. Han skildrede
det pågældende borgerinddragelses – projekt med erindringsmøder og temaaftener, der danner rygraden i den
kommende udstilling, Man skal også huske de erindringer
man ikke får fat på samt passe på, at ”den gode historie”
ikke kommer til at styre projektet.

Der var endvidere indlæg af fra venstre: Marjaliisa Hentilä,
Finland, Jenny Langkjer, Sverige samt Helle Leilund og Morten Mortensen, Danmark.

Hverdagshistorie
Seminaret, der blev støttet af Nordisk Kulturfond, blev
afsluttet af den aktive ordstyrer, Frank Meyer, leder af
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i Oslo, som konstaterede at arrangementet havde skabt større bevidsthed om den immaterielle kulturarv, og hvordan dette kan
konkretiseres:
-Det handler om velfærdssamfundets hverdagshistorie,
og det er et gunstigt tidspunkt - med den igangværende
nedbrydning af velfærdsstaten – til at indhente oplysninger og materialer bl.a. inden mange erhverv forsvinder
med den hastige teknologiske udvikling, sagde Frank
Meyer, der appellerede til myndighederne i Norden til at
stimulere arbejdet med bevaring og indsamling af også
denne del af kulturarven.
Der var også mange debatindlæg og spørgsmål fra
tilhørerne i festsalen.

Kampen for en 8 timers arbejdsdag i Finland blev slutteligt
belyst af seniorforsker ved det finske arbejderbevægelsens arkiv i Helsingfors, Marjaliisa Hentilä, med udgangspunkt i en ny biografi om den kendte fagforeningsleder
og politiker, Matti Paasivuori (1886 – 1939).
Det blev samtidig en skildring af de finske arbejderes vilkår i starten af 1900-tallet, også deres kulturelle aktiviteter i fritiden, samt etableringen af arbejderbevægelsens
bygninger i samme periode.
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Forslag til nordisk
hymne findes allerede
Af forfatteren Søren Sørensen

En mandag i november bragte dagbladet Politiken en
stort opsat samtale
med Amir Ghomi;
han repræsenterer
Nordic Urban Challenge – den nordiske
byudfordring som
er en konkurrence
i gadekultur med
discipliner som rap,
skatebord, breakdance, streetbasket
osv. Navnene viser
hvor inspirationen
kommer fra. Men
nordisk er udfordringen alligevel, og derfor kom arrangørerne i tanke om at det ville være fedt at have en sang
om Norden. En hymne kaldte han det værk, fordi man
på engelsk ikke bare mener salme, som ordbogen siger,
men også hvad vi andre kalder en nationalsang. Der er et
yndigt land eller Ja, vi elsker dette landet.
Men altså en Norden-nationalsang. Én gang til kommer
man til at føle sig som skildpadden i fablen om dens kapløb med haren: jeg er her allerede. For en halv snes år
siden blev Astrid Mortensen, Poul E. Frederiksen og jeg
sat til at lave en sangbog til Foreningen NORDEN; det
arbejdede vi intenst på i flere år og gennemsøgte sangbøger og digtsamlinger fra alle de nordiske lande.
En vigtig opgave var at finde netop sange af den type
byudfordrerne efterlyser, og det blev da til en helt fin samling med bidrag fra en række fine nordiske digtere gennem hele 1800- og 1900-tallet, Grundtvig, H.C. Andersen,
Jonas Lie, Jónas Guðlaugsson, André Bjerke. Karakteristisk for den svenske nationalsang af Richard Dybeck er
at den netop taler om Norden, og ikke om Sverige: ja, jag
vill leva, jag vill dö i Norden. Men den er jo alligevel ikke
fællesnordisk fordi den så længe har været svenskernes.

Mange muligheder
Mit personlige valg ville være gamle biskop Thomas av
Strängnäs´ Frihed er det bedste guld, men til den har vi
både en svensk og en dansk melodi, og det komplicerer
sagen noget. Derfor kunne Jonas Lies Nordisk Arbejdersang være et godt bud med dens første vers, så der ikke
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går klassekamp i hymnen med det samme:
Over vidt udstrakte lande bygger vi i Nord
det kan næppe fornærme nogen, og det er da så sandt
som det er skrevet; der er et vi, et verdenshjørne og en
beskrivelse af den uhyre geografiske udstrækning,
spredt blandt øer, sunde, strande, dale, fjeld og fjord.
Heller ikke denne geografiske præsentation kan virke stødende på nogen, og som man ser, når beskrivelsen hele
vejen rundt.
Bygder samled sig om kirke og fik orgelsang.
Hvad om hele Nordens virke samlet blev engang?
Melodien er selvfølgelig Rikard Nordraaks Ja, vi elsker
dette landet. Politisk set er de to sidste linjer det centrale:
Nordens enhed, om ikke i andet, så i handling, ingenting
står os nordboer fjernere end ensretning.

Kunne ikke siges tydeligere
Næsten på år er C. Hostrups Høje Nord, friheds hjem!
samtidig med Jonas Lies. Melodien er prægtig, virkelig
en opsang, en stolt hymne der virkelig kan gjalde mellem husfacader i storbystræder. Også her kunne man fint
nøjes med første vers, for meningen er den bedst tænkelige: anden linje fornægter mørket, tredje linje kalder
solen frem og fjerde ønsker at frihedens hjem skal få liv
til at gro frem. De følgende:
Lad det bryde! Lad det gære!
Stem ej strømmen! Tål dens brag!
de kunne ikke siges tydeligere af nogen ungdomsoprører
på noget tidspunkt i historien.
André Bjerkes genfortælling af eventyret om kællingen
der flød op modsat fossens vilde strøm, Kjæringa mot
strømmen, er en friheds- og protestsang på højde med de
bedste verdens har set i fredsbevægelser, derfor satte jeg
også melodi til den i sin tid. Men ellers er der jo til hver
en tid Nordahl Griegs Kringsatt av fiender. Den har efter
min mening det hele. Tag den!

Hans egen nordiske hymne
Søren Sørensen er en meget beskeden forfatter, som ikke
nævner, at han selv har skrevet en nordisk hymne, men
den følger hermed:
n

Der er et meget yndigt land – Mel.: F. Pacius: Vårt land
Der er et meget yndigt land,

Vi elsker dette brus.

Ved pytten, blank og våd

Nej, faktisk er der fem

Se, sø ved sø, kun skilt af skov:

En evig blomst i gråd.

Der er mit hjertes hjem hernede

De tusind søers land.

Et gammelt, frit og fjeldhøjt nord

Og med de vilde svaners rede.

Så blåt det glitrer mellem birke,

Er glæderigt og tyst

Hvor solglimt slår i åbent vand,

Så stille højtid som af kirke

Når det henligger nysneklædt derude

Der er et yndigt land.

Men stedse synges dér din lov:

Mens kyndelmisse slår sin knude

Vi elsker dette bølgebrus

Du land af sø og skov.

Og reflekterer digterord:

Og vore bækkes løb.

En evig blomst i dugget gråd

Et frit og fjeldhøjt nord.

De åbne vidder, fjeldets toppe

Som springer ud en stund

Og nætters stjernesvøb deroppe

På nyskabt lavagrund derinde

Oprindelig skrevet som frie vers til
Foreningen NORDEN Gladsaxe lokalafdelings 50-års jubilæum 1999,

Med sneglimt gennem vindens sus:

Imellem kløft og li og tinde.

Studerende løser samfundsudfordring
Den 10. oktober mødtes Øresundsregionens elitestuderende, virksomhedsledere og politikere for at løse
følgende udfordring: “Skab et konkret projekt, initiativ, aktivitet, investering som kan løfte vores region i
en global kontext”.
70 svenske og danske elitestuderende blev, som et led i Next Gen - projektet, sat sammen med politikere
og beslutningstagere fra Øresundsregionen, for at udvikle forslag til
skarpe projekter for regionens udvikling. Temaet var livsstil - den livsstil
og de livsbetingelser som gør vores
region til noget ganske særligt.

Next Gen 2013 er en case competition for universitetsstuderende i Øresundsregionen. I et tæt samarbejde
med ledende politikere og erhvervslivet skal de udvikle idéer og innovative
løsninger omkring centrale problemstillinger for at skabe en stærkere
region. Next Gen blev lanceret af Øresundskomiteen i 2011. Tanken bag
konceptet er at give den kommende
generation en chance for at diskutere
sine fremtidsvisioner for regionen.

Projekterne blev bedømt af en jury
bestående af: Abbas Razvi, Regionsfulmægtig, Anni Søborg, vice VD v.
Københavns Universitet, Nille JuulSørensen, VD Dansk Design Center
og Lars Bierlein, Head of Program
Office, Business Innovation at E.ON.
Øresundskomiteen er platformen for
det regionale politiske samarbejde
i Øresundsregionen, og komiteen
består af ledende lokale og regionale
politikere fra Skåne og Sjælland.

Manu Sareen med nogle
af de studerende

Vinderne blev belønnet med både
penge, blomster og opmærksomhed
fra den danske minister for nordiske
spørgsmål, Manu Sareen: ”Jeg ser
Øresundsregionen som et forbillede for hele Norden, når det gælder innovative løsninger og vil tage
forslagene med mig, når de nordiske
statsledere mødes sidst på måneden
på Nordisk Råds session i Oslo”, sagde ministeren.
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4.000 danske fans fyldte
kirker og biografer
Berlevåg Mannskor sang sig for fulde huse gennem Danmark
- Hvem vil kende Berlevåg i dag, hvis ikke de havde haft
deres mandskor?
Sådan slutter journalisten fra Viborg Stifts Folkeblad sin
artikel, der fortæller, hvordan herrerne fra det nordligste
Norge i efteråret lykkedes med noget, som kun få andre
kor har gjort i nyere tid: At fylde en af Danmarks største
katedraler, Viborg Domkirke, med betalende tilhørere til
korsang á capella.
Succes'en i Viborg Domkirke står ikke alene. Korets syv
koncerter på dansk jord var alle særdeles velbesøgte. Turneens første og sidste kirkekoncerter endda til en grad,
så mange måtte afvises ved døren, mens andre - stående
som sild i tønder - lyttede til mandssang gennem åbne
døre fra våbenhuset, fordi der ikke var flere ståpladser i
kirkerummet.

- Aldrig før har der været så mange inde i vores kirke på
en gang. Det slog juleaften med flere længder, erklærede
betjeningen ved landsbykirken i Svankjær i Nordvestjylland. I et sogn med vel 350 sjæle havde koret lavet aftale
om turneens første koncert tidligt fredag eftermiddag,
og forventningen var, at de 150 pladser i den smukke,
næsten 1000 år gamle kirke skulle række. Men interessen
slog alle rekorder, og da kirken var fyldt op med mere end
250 tilhørere, stod der fortsat folk udenfor.
Med sådan en premiere var Danmarksbesøget skudt godt
i gang, og den store interesse for koncerterne også i Herning Kirke, Skt. Markus Kirke i Aalborg og Arden Kirke viser,
at Berlevåg Mannskor og filmen ”Heftig og Begeistret”
fortsat er i frisk erindring hos mange danskere. Ellers var
der anledning til et gensyn med filmen: Den blev vist fire
steder i Jylland i forbindelse med korets besøg, og i en af
biograferne blev pladserne så hurtigt udsolgt, at man i
den kommende tid havde flere ekstra forestillinger.

I Rebild Bakker
Et af højdepunkterne var, da koret optrådte til friluftskoncert i et af Danmarks kendteste naturområder - nationalparken Rebild Bakker, som var en naturlig ”friluftsscene”
for en ubegrænset folkemængde, og her mødte ifølge de
lokale værter, Rebild Kulturuge, godt over 1000 tilhørere
op og lyttede til Berlevåg -herrerne i pænt vejr.
Friluftskoncerten i Rebild Bakker gav koret anledning til
at lufte den ikke-kirkelige del af repertoiret, og mellem
korets numre gav også den norske trobadour Bjarne With
- i slægt med Hurtigrutens grundlægger - smagsprøver på
norske viser.
Ved alle koncerterne i Danmark blev korets sange præsenteret med lune, vid og gode anekdoter af fhv. højskoleforstander Thorbjørn Berg, der som født berlevåging af
årgang 1932 er vokset op sammen med en del af korets
mangeårige medlemmer. Han har i mere end 60 år boet
i Danmark. Gennem denne turne har han været konferencier ved alle koncerter, men tillige ankermand i den
danske gruppe, der opfordrede Berlevåg Mannskor til at
give turné i Danmark og siden har koordineret og formidlet kontakterne omkring turneen.
n
Berlevåg Mannskor fyldte Viborg Domkirkes smukke
kirkerum med toner.

Islandsk formandskab vil indføre velfærdsvagt
Under overskriften Grokraft - Livskraft vil Islands formandskab af Nordisk Ministerråd i 2014 igangsætte
en række initiativer indenfor bio økonomi og kreative erhverv, samt
styrke samspillet mellem energi,
miljø og klimasektoren i det nordiske
samarbejde.

giske ressourcer, som kan udnyttes
meget bedre end de bliver i dag.
Det islandske formandskab vil derfor igangsætte en række initiativer
indenfor bioøkonomi og kreative
erhverv, samt styrke samspillet mellem energi, miljø og klimasektoren i
det nordiske samarbejde.

Formandskabet for Nordisk Ministerråd går på tur mellem de fem medlemsstater og i år står Island i spidsen for samarbejdet. Det islandske
formandskabsprogram for 2014 blev
lanceret på Nordisk Råds topmøde i
Oslo 29. oktober i overværelse af de
nordiske landes statsministre.

Et af de nye initiativer i 2014 bliver en
instans, som skal følge udviklingen i
de nordiske lande og være med til at
sikre rettidig omhu i udviklingen af
velfærdsstaten.

Den islandske regering ønsker især
at rette fokus mod Nordens biolo-

Efter det økonomiske kollaps i Island
udviklede man en ”velfærdsvagt”,
som skulle være med til at imødekomme problemerne i kølvandet
på krisen. På samme måde kan en

nordisk velfærdsvagt bidrage til at
analysere udviklingen i de nordiske
lande og styrke samarbejdet om den
nordiske model, siger den islandske
minister.
Velfærdsvagten skal blandt andet
indsamle og udvikle velfærdsindikatorer, der kan bruges som basis for
nye indsatser og strategier for velfærdsområdet i de nordiske lande.
En tredje hovedprioritet i det islandske formandskab er udviklingen af
en særlig nordisk playlist, som skal
medvirke til at fremme nordisk produceret musik på verdensplan. n
(Norden.org)

Tæt på nordiske forfattere
-ved nordisk Bogens Dag i Helsingør
Den årlige ”Nordiska Bokens Dag”
for Øresundsregionen med NORDEN
- afdelingerne i Helsingør og Helsingborg som aktive medarrangører,
samlede næsten 300 deltagere ved
det seneste arrangement den 10.
november i fjor i Kulturværftet i Helsingør. De blev budt velkommen på
festlig vis af Helsingør Pigegarde.
Herefter kom de litteraturinteresserede borgere tæt på forfatterne
Ulla-Lena Lundberg, Finland, Lars
Mytting, Norge, Lena Einhorn, Sverige, Hallgrimur Helgason, Island,
og sidst men ikke mindst Kim Leine,
Danmark, som netop havde modtaget Nordisk Råds Kulturpris.
Forfatterne fortalte om - og gav
smagsprøver på deres litterære værker. Kim Leine startede sit indlæg
Hallgrimur Helgason med sin karakteristiske hat repræsenterede Island.

NORDEN NU

med at konstatere (ved håndsoprækning) at ca. halvdelen af deltagerne
kom fra Sverige – og sad samlet:
-Det er ligesom i Grønland, hvor
danskerne og grønlænderne heller
ikke sidder sammen, konstaterede
forfatteren, inden han læste prologen op til sin roman ”Profeterne
i Evighedsfjorden”. Efterfølgende
signerede forfatterne deres bøger –
med størst opmærksomhed ved Kim
Leines bord.
-Vi er meget glade for stor økonomisk
hjælp fra Kulturværftet, kommunens
biblioteker, en række fonde og andre
sponsorer, som muliggør dette store
arrangement. Vi glæder os allerede
til Bogens Dag ´s 20. års jubilæum i
år, som hovedsageligt vil finde sted
i Helsingborg, men også bliver markeret i Helsingør, oplyser Foreningen NORDEN`s lokalformand, Bent
Roskjær.
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”Härlig är Norden
Svensk årbog med erfaren journalists iagttagelser af Norden og det nordiske samarbejde
Den kendte svenske radio - og dagbladsjournalist Bengt Lindroth er
forfatter af den svenske Foreningen Norden´s årbog 2013 med
titlen ”Härlig är Norden”. Over
223 sider opsummerer han på
letlæselig vis sine erfaringer som
nordisk korrespondent i næsten
50 år og med et generelt positivt
syn på det nordiske samarbejde.

Journalisten Bengt Lindroth -

I sin skildring af det nordiske samarbejde og sammenhold kommer
Norden - korrespondent.
forfatteren vidt omkring, både
historisk, politisk og kulturelt, med et grundigt kendskab
til de forskellige strømninger i de enkelte nordiske landes
befolkninger, som det kommer til orde gennem beskrivelser af store personligheder i de enkelte lande, der har
stået i spidsen for den nationale udvikling og herunder
samarbejdet i norden.
har bl.a. været Sveriges Radio´s

Det gælder Finlands Mannerheim, Norges Fridtjof Nansen, Islands Halldór Laxness, Sveriges Astrid Lindgren
- og Danmarks N.F.S. Grundtvig. For at give læserne en
smagsprøve på Lindroths fortællestil skal her citeres indledningen på afsnittet om Danmark, med den lidt provokerende titel ”Danmark - utan Grundtvig voro de kanske
alle tyskar”:

-Han skapade medvetet myter, likaväl som han efter bästa
förstand försökte levandegöra sin tids historiekundskap
om asagudar og hjöltesagor från Norge och Island eller
Saxos krönika om avlägsna danska bragder.”
Forfatteren skildrer det danske samfunds udvikling frem
til i dag med bl.a. uddrag af interviews og samtaler med
politikeren Bertel Haarder og forfatteren Klaus Rifbjerg
om efter - og nutidens grundtviganere og forholdet til de
kulturradikale.

Gode råd til politikerne
I et senere kapitel med overskriften ”Pest over Norden”
med henvisning til den danske politiker Hartvig Frisch´s
bog ”Pest over Europa” om optakten til 2. verdenskrig,
skildres den politiske udvikling i Norden fra 1930-erne
og frem til 2012.
I bogen afsluttende kapitel diskuterer forfatteren de nordiske landes relationer til samarbejdet i EU og på FN-plan.
Hvad angår det europæiske samarbejde har Lindroth følgende gode råd og ønsker til fremtiden:
-Det är förtröffligt om Norden väcker Europas vetgirighet,
bara vi inte i allmän självgodhet försöker tvinga på resten
av Europa våra lösningar.

-Det kan skämtas om var gränsen mellan Asien och Europa löper, i eller kring Finland eller Sverige. Norge och
island kanske sägas flyta ihop lika mycket med Nordatlanten och ishaven som med den kontinentala landmassan.
Men ingen tvekan råder väl i dag om att Danmark hör til
Europa. Fast tillhör Danmark för den skull Norden ?.

*Driv genus - och jämställhetsaspekterna. En verklig nordisk specialitet.
*Upphör aldrig at hävda yttrande, - tryckfrihets- och
öppenhetsperspektiven på all EU - arbete.
*Utnyttja bilden (sann eller ej!) av Norden som ett område där Europas människor ännu man möta ofördärvad
natur och rena miljöer.
*Våga agera ännu mer inom EU då det gäller utrikesfrågor.

Lindroth skildrer derefter den historiske udvikling med
bl.a. tabet af en tredjedel af Danmarks territorium efter
krigen i 1864 og efterfølgende kong Christian IX´s tilbud
til Bismarck om at lade landet indgå i det tyske forbund:

Det skal slutteligt nævnes, at Lindroth også skildrer den
nyeste kulturudvikling omkring den særlige nordiske tone,
litteratur, film og madkunst som fælles træk bestemt af
bl.a. landenes traditioner, klimaer og befolkninger.

-Så nog var Guds gåva att sända Grundtvig till danskerne.
Annars hade de kanske alla varit tyskar i dag. Den fantasifulle, påstridige och ombytlige mannen ingav hembygskänsla och framtidstro hos många danskar, gav dem ett
kollektivt ego och en national ideologi. Motståndskraft.

Forfatterens konklusion er, at det moderne, tilpasningsparate og udadvendte Norden har en vigtig mission at
udfylde i 2000-tallets Nord - Europa og inden for et stadig
mere skrøbeligt EU. Han tilføjer dog, at det bare er synd
at de nordiske politikere ikke interesserer sig mere herfor.

I fortællingen om Grundtvig som nordist - eller Norden
som danskt fastslås det, at i Grundtvigs tilfælde lå det
nordiske ligge som baggrund for hele hans folkeligheds
– ideologi:

Härlig är Norden. En reporters uppenbarelser. Carlsson
Bokförlag. 223 sider. Pris 200 SEK plus porto. Kan rekvireres hos Foreningen Norden, box 22 087, 104 22 Stockholm. E post: foreningen@norden.se
n
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Vor tids islandske heste, der værdsattes for gangarten tølt, er efterkommere efter vikingetidens heste. Om
det og meget mere kan man læse i
Hovslag fra Sleipnir. Islandske heste i
saga og Edda. Lise Hvarregaard har
skrevet bogen, efter i en årrække at
have nærlæst de islandske sagaer
og Eddaen, med fokus på alt der
vedrører heste. Fortællingerne og
det historiske faktastof er samlet i
en flot gennemillustreret bog med
mere end 50 billeder. Billedhuggeren og tegneren Stinne Teglhus har
illustreret bogen.
Bogen har nordisk sigte idet vikingerne medbragte heste fra Norge,
da de bosatte sig i Island i det 9.
århundrede. Først herefter kan man
egentlig betegne hesten som den
islandske hest. I slutningen af det 19.
århundrede begynder så rejsen den
anden vej, idet eksporten af islandske heste påbegyndes. I Danmark
var der i husmandsbrugene brug for
små, stærke, nøjsomme heste og
også mindre næringsdrivende som
bagere og slagtere anskaffede et
spand islandske heste til transport.
I Hovslag fra Sleipnir berettes om de
islandske heste, om hvordan og hvorfor de kom til Island og blev ved med
at tølte. – Sleipnir overgår alle andre
heste, men heldigvis stammer alle
heste efter sigende fra Odins hest,
der selv var søn af en jættes arbejds-

hest og en mærkelig hoppe. Ved
siden af beretningerne om gudernes
og heltenes berømte heste, fortælles de almindelige hestes historie.
De heste, der kunne rides af svage
og gamle, gravide kvinder og børn
og ofte med én hånd. Og vi får også
fortællingerne om de kraftfulde
kamphingste, om pasvæddeløb, forfølgelser, hesteran, hestegaver og
om at snyde modstanderen ved at
ride på usle øg og unge krikker og
kende en genvej.

Poesi og skæbnetro
Der er vild poesi og grusom skæbnetro i hestefortællingerne fra de
islandske sagaer, og at hestene spiller en stor rolle i sagalitteraturen
afspejles ved, at på næsten hver en
side nævnes, at man red. Hestenes
funktion var praktisk som transportmiddel for mennesker og varer,
æstetisk ved, at der var status i at eje
og ride smukke heste og ikke mindst
religiøs, for i tiden før kristendommens indførelse, havde hestene
en særstatus: Guderne red skønne
heste og man tog varsler af heste,
man ofrede dem, spiste kødet og lod
sig begrave med dyrene for at have
transport til den sidste lange rejse.
På mange områder var hesten betydningsfuld i vikingetiden, ikke bare på
Island, men over hele Norden.

hestehold i vikingetiden. Herunder
også fodring, farveavl, navngivning
og navnenes betydning, opsadling,
hestekamp og heste som gaver. Man
kan læse om stodheste, håndheste, kløvheste, løse heste og løbske
heste. Beretningerne om de berømte heste er fyldige: Selvfølgelig har
Odins hest Sleipnir en stor plads,
men der fortælles også om Frejs
hest: Blóđughófa, om Gulltoppur og
Gullfaxi, Hófvarpnir, Grane, Fluga,
Frøjfaxe, Eidfaxi og mange flere.
Bogen behøves ikke gennemlæst
fra A-Z. Den udførlige oversigt over
kapitler muliggør at man kan slå op
og læse de kapitler, der har interesse.
Bag i bogen findes en alfabetisk ordliste med forklaringer på væsentlige
begreber som eksempelvis: et stod,
tølt, en hestevig, en hird osv.
Bogens forfatter, Lise Hvarregaard,
der er cand. mag. dansk og kunsthistorie samt tidl. lektor ved Islands
universitet, holder foredrag og skriver artikler om Island, islandske
heste, Islandsk kunst og litteratur,.
Hun bor i Nordjylland - har selv heste
og er rytter.
n
Hovslag fra Sleipnir Islandske heste i
saga og Edda, Forlaget Underskoven,
137 sider, 50 illustrationer, 300 kr.

I bogen findes oplysninger om mange facetter der vedrører heste og

Lise Hvarregaard med én af sine elskede islandske heste. Foto: Henrik Louis

Bogens forside med tegning af Stinne
Teglhus.
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Da Odense fik sit eget
Nordatlantiske Hus
Lørdag den 9. november åbnede Nordatlantisk Hus på
Odense Havn. Huset ligger på hjørnet af Byens Ø og binder Odense og de nordatlantiske lande sammen på ny
måde. Med sine skæve vinker, sine sorte facader og sit
drivtømmer look udstråler Huset præcis den stemning,
man forventer og med kulturoplevelser fra Færøerne,
Grønland og Island.
Med Nordatlantisk hus fik Odense også et nyt madsted.
Restaurant Nordatlanten åbnede samtidig med huset, og
det samme gjorde butikken med design, smykker o.a. fra
Nordatlanten. Udstillingen ”Fra nationaldragt til fashion”
af de to grønlandske designere Nickie og Rita Isaksen,
viser hvor inspirationen kommer fra.
Nordatlantisk Hus er et kulturelt mødested, der favner
bredt. Det afspejles i åbningen, der bød på mange ople-

velser. Hovedudstillingen ”North Atlantic Greeting” er
lavet i samarbejde med KIMIK den grønlandske kunstnersammenslutning, og Norden Hus på Færøerne og Island
viser værker af førende nordatlantiske kunstnere. Udstillingen kan ses frem til januar, hvorefter den skal rundt til
flere byer i Syddanmark.
Grundstenen i Nordatlantisk Hus er den foreningsmæssige og frivillige opbakning. Op til åbningen havde kreative kvinder således strikket og syet nordatlantisk, så de
sætter præg på Huset med indstrikkede kajakker, hundeslæder, tæpper o.a.
Odenses færøske venskabsby Klaksvik gav Nordatlantisk
Hus en helt speciel gave. Den færøske kunstner Edward
Fuglø har malet direkte på væggen i konferencelokalet,
og det blev afsløret til åbningen som er et vartegn for
bygningen.
Udenfor kom en anden gave til at stå et stykke tid. Et ægte
grønlandsk ”isfjeld” fra Ilulissat - en gave fra Odenses
grønlandske venskabskommune Qaasuitsup. Desuden
var der islandske heste, en isskulptør, og på vej over broen
fra Promenadebyen mødte man Nordatlantens Ansigter i
en fotoudstilling af fotograf Knud Fl. Larsen.
Deltagerne i Foreningen NORDEN`s årsmøde den 10. maj
har således et spændende mødested at se frem til. n
Nordatlantisk Hus i Odense (Foto: Benny Nybo)

