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Ny nordisk musik i København

Den unge danske musiktrio Gamán er blandt de medvirkende ved den 

årlige festival Nordiske Musikdage, der i år finder sted i København den 

8.-11.september. Trioen bestående af (fra venstre) Andreas Borrega-

ard, Rune Tonsgaard Sørensen og Bolette Roed, er sammenknyttet 

af deres fælles passion for folkemusik og ny kompositionsmusik, og de 

havde en vellykket turné til Færøerne og Grønland i efteråret 2009. 

Op til - og under festivalen i København bliver der særlige arrangemen-

ter for børn og unge for at fremme interessen blandt disse aldersgrup-

per for folkemusik og ny nordisk  musik. Læs mere side 24-25 om 

denne nordiske begivenhed. 

Ønsker fortsat debat om en moderne nordisk union

Læs omfattende reportage fra Foreningen NORDEN´s repræsentantskabsmøde i 

Århus

Færre grænsehindringer – et fællesnordisk projekt

Udtalelser af samarbejdsminister Karen Ellemann ved Øresundstinget 2010 og under 

et besøg på landsforeningens kontor

TEMA- ny litteratur

Læs en række artikler og aktuelle boganmeldelser i dette nr. af bladet

Politiker-ønsker om fællesnordisk tv-kanal

Læs sidste nyt om nordiske initiativer på dette medieområde
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Ny nordisk litteratur. Millionstøtte fra 
Nordisk  Kulturfond  til  fællesnordisk 
musikteater.  Planer  om  fælles  nordisk 
tv-kanal. Omfattende program for Nor-
diske Musikdage  i København. Det er 
blot nogle af de fællesnordiske kultur-

aktiviteter, som der fortælles om i artikler i dette nr. af 
NORDEN Nu.

Det er jo ikke tilfældigt – det er blot nogle aktuelle 
eksempler på det  frodige og  spændende  samarbejde, 

der  fortsat  fi nder  sted  på  kulturområdet,  men  som 
bekendt gælder det også på mange andre områder, som 
vi nu og fremover gerne skildrer her i bladet.

Den  nye  samarbejdsminister,  Karen  Nellemanns 
understregning af, at Norden er en slags mental union, 
vil  vi  gerne  underbygge  med  artikler  både  om  sam-
fundsmæssige,  kulturelle  og  organisatoriske  emner 
også fremover.

God læselyst !
Preben Sørensen

Nyt fra redaktionen
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Lederartikel

Af Arne Nielsen, – landsformandNORDEN for fremtiden

 Foreningen  NORDEN 
har  just  afholdt  sit 
repræsentantskabsmø-
de i Århus (- se artikler-
ne på de næste  sider). 
Det var to år siden, at 

vi  sidst  holdt  et  ordinært  repræ-
sentantskabsmøde.  I  2009  havde 
vi  temarepræsentantskabsmødet  i 
Albertslund, om emnet klima.

Temarepræsentantskabsmødet 
var spændende. Alligevel afslørede 
det, at to år er for lang tid mellem 
ordinære,  besluttende  repræsen-
tantskabsmøder. Vores forening er 
fortsat i en dynamisk udvikling, og 
med en dynamisk udvikling kræves 
også  en  smidig  beslutningsgang. 
Derfor  har  vi  også  i  det  forløbne 
år arbejdet med at få et forslag til 
en struktur, der tager hensyn til de 
behov, som vi har i en organisation 
som vores.

Foreningens aktivitetsudvalg har 
arbejdet med en strategi- og hand-
lingsplan, som er blevet samarbej-
det med foreningens mere generelle 
strategi- og handlingsplan. Vi har 
på  formandsmøder  og  to  lands-
styrelsesmøder  drøftet  oplæggene 
og  parallelt  hermed  er  der  –  som 
en konsekvens af de mål, der nu er 
blevet sat op – udarbejdet et forslag 
til nye vedtægter. Strategiplanen og 
vedtægterne udgør en helhed. Det 
har  været  dejligt  at  se,  at  alle  har 
arbejdet  i  samme  retning :  Aktivi-
tetsudvalg,  forretningsudvalg  og 
landsstyrelse.

Det  foreningspolitiske  og  det 
organisatoriske  er  to  vigtige  plat-
forme for vort arbejde – uden det 
politiske  ingen  organisation  og 
omvendt.  Som  nordisk  forening 
kæmper vi for mere nordisk samar-
bejde, men vi sætter også handling 
bag, gennem de personlige kontak-
ter vi skaber over  landegrænserne. 
Det går hånd i hånd og giver vores 
forening  troværdighed.  Samtidig 
har vi fornyet foreningen, så den i 
højere grad passer til dagens virke-
lighed. Og det er en proces, vi aldrig 
bliver færdige med. Men foreløbig 
har det været vigtigt at slå fast, at vi 
er  en  folkelig  forening, med  streg 
under folkelig.

Derfor har  vi ændret på magt-
fordelingen  i de  styrende organer, 
således af vægten af repræsentanter 
fra  det  lokale  NORDEN-arbejde 
styrkes.  Det  er  foreningens  med-
lemmer, der skal bestemme forenin-
gens fremtid ! Men vi har også brug 
for inspiration udefra – derfor fast-
holder vi, at primært Folketingets 
partier og andre ressourcepersoner 
får repræsentation i vores landssty-
relse. Det sikrer nødvendige input 
til vores drøftelser af det nordiske 
samarbejdes  fremdrift  udefra,  og 
det hindrer, at vi får en debat i en 
glasklokke, samtidig med at vi fast-
holder  en  række  »ambassadører« 
for vores sag, der hvor de nordiske 
beslutninger træffes.

Vi har været igennem en noget 
turbulent  periode,  og  økonomien 

er  fortsat  hårdt  trængt.  Alligevel 
møder jeg optimisme og større tro 
på  fremtiden  for  foreningen,  end 
jeg  længe  har  set.  Den  nordiske 
sag er også kommet mere i vælten. 
Man kan sige, at når de andre lider, 
får  det  nordiske  en  chance.  Alle 
internationale strukturer har store 
udfordringer  i  disse  år  på  grund 
af  globaliseringen.  Dagordenerne 
ændres, indholdet tilpasses, måden 
at træffe beslutninger på justeres.

Her er det nordiske samarbejde 
sluppet  billigt  –  måske  fordi  vi 
aldrig  har  været  protektionistiske 
og  altid  har  haft  det  udsyn,  der 
har gjort  internationalt og globalt 
samarbejde  til en vigtig del af det 
nordiske  samarbejdet.  Norden 
passer godt til globaliseringen ! Og 
måske passer  globaliseringen godt 
til Norden : Det får os til at indse, 
at vi  ikke kan undvære hinanden, 
hvis vi skal have indflydelse på den 
store  verden.  Den  dagsorden  har 
vi været dygtige nok til at gøre til 
vores dagsorden. På den måde har 
vi fået mere appel over for forskel-
lige  befolkningsgrupper,  og  bud-
skabet vil også appellere til de yngre 
generationer.

Så vi har en veldefineret arbejds-
mark, som vi fortsat skal samarbejde 
om at dyrke og styrke både lokalt, 
regionalt, nationalt og nordisk.

Der er fortsat brug for Forenin-
gen NORDEN !
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Landsformand  Arne  Nielsen  slog  ved  Foreningen 
NORDEN´s  repræsentantskabsmøde  den  29.  maj  i 
Århus,  til  lyd  for  mere  fællesnordisk  aktion  fra  den 
folkelige side :

-Ikke over en nat, men godt gennemtænkt og godt 
gennemført. Retningen skal stikkes ud. Derfor var det 
også befriende, at den svenske historiker og debattør 
Gunnar Wetterberg slog i bolledejen i Dagens Nyheter 
lige før Nordisk Råd samledes i Stockholm i oktober 
sidste år. I en helsides artikel krævede han Kalmarunio-
nen tilbage. Jo, man skal gå langt for at blive hørt, og 
det gjorde han så : gik  langt og blev hørt. Men hans 
pointer har sat gang i en positiv debat om en revita-
lisering  af  det  nordiske  samarbejde.  Kronikken  blev 

fulgt op at endnu en kronik, da avisen havde registreret 
meget stor interesse for synspunktet.

Alle de nordiske landes foreninger Norden har med 
stor interesse læst de to kronikker. Vi er meget optaget 
både af indholdet og de efterfølgende reaktioner, som 
synspunkterne har affødt. I Foreningerne Nordens For-
bunds regi havde vi et møde med Gunnar Wetterberg 
i København den 26. januar i år, hvor han uddybede 
sine synspunkter.

Foreningerne Norden har til formål på alle områder 
at  styrke det nordiske  samarbejde  indadtil  og udad-
til. Vores foreninger er med den meget brede folkelige 
baggrund, som vi repræsenterer, både vagthunden og 
pådriveren, når det  gælder øget nordisk  samarbejde. 
Især i de senere år har vi lagt meget stor vægt på øget 

nordisk samarbejde i forhold til den globalisering, som 
i disse år er ved at finde sin form. Et langt mere omfat-
tende politisk  samarbejde mellem de nordiske  lande 
vil gavne os alle i en globaliseringstid, hvor små lande 
bliver usynlige og store regioner bliver dominerende.

-Så der er tale om rettidig omhu, hvis ikke vi skal for-
spilde de chancer, som vi netop nu har for at tilrettelægge 
det nordiske samarbejde i lyset af en globaliseret dagsor-
den. Næppe nogle andre lande end de nordiske kan så 
enkelt skabe en homogen region, hvor både værdipoli-
tikken og den praktiske politik er så koordineret gennem 
årtiers samarbejde. Og ikke mindst væsentligt : Hvor der 
er en så bred folkelig opbakning til samarbejdet.

Sammen en betydende region
Foreningerne Norden har allerede på statsmi-
nistrenes globaliseringsforum i Island februar 
2009 lanceret forslaget om et væsentligt udvi-
det nordisk samarbejde, som kunne medføre, 
at Norden - som den tiende største økonomi i 
verden - samlet kunne indgå i G20. Vi har støt-
tet op om hovedsigtet i Stoltenberg-rapportens 
ideer om et styrket nordisk samarbejde på det 
udenrigs-  og  sikkerhedspolitiske  område,  vi 
har arbejdet for en styrket nordisk profil i kli-
maspørgsmålene, og vi har i mange år kæmpet 
for et langt mere intensivt nordisk samarbejde 
i EU.

Nu hvor den europæiske dagsorden globali-
seres, og hvor vores internationale fokus flyttes 
fra Europa til Verden, er det endnu mere vigtigt 
at diskutere en nordisk samordning, som kan 
styrke vores internationale position. Hver for sig 
er vi små lande i global sammenhæng, sammen 

er vi en betydende region. Norden har nogle fordele, når 
det drejer sig om regions- og unionstænkningen :

-Norden er et folkeligt projekt. Det nordiske samar-
bejde er skabt af folket – nedefra og op. Resultaterne er 
folkelige og ikke institutionelle – bortset fra de, der er 
nødvendige for at fremme det folkelige fællesskab.

-Norden er geopolitisk intakt. Den folkelige opbak-
ning til Norden er nærmest 100 %, som bl.a. Nordisk 
Råds undersøgelser har vist. Fra nord til syd, fra øst til 
vest er den folkelige opbakning til det nordiske samar-
bejde uden sidestykke. Norden er den mest homogene 
region, der findes.

-Norden er  et uprotektionistisk  samarbejde. Nor-
den er ikke etableret vendt mod andre, hverken han-
delspolitisk eller militært. Udsynet var større. Nordens 

Ønsker fortsat debat om en moderne nordisk union
Forslag fra Foreningen NORDEN til Foreningerne Nordens Forbund og Nordisk Råd

Landsformand Arne Nielsen 

på talerstolen under  

NORDEN- mødet i Århus.
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dagsorden passer til den nye globale dagsorden, fordi 
Norden er et folkeligt regionalt samarbejde, der ikke er 
vendt mod andre, men tværtimod før, nu og i fremti-
den vil fremme bredt internationalt samarbejde.

Hvis Norden fortsat skal bygge på bred folkelig legi-
timitet er det altafgørende, at det nordiske samarbejde 
er dynamisk og fremadrettet. Derfor er det vigtigt ikke 
bare at erkende, men også at handle efter, at et langt 
mere omfattende praktisk politisk samarbejde mellem 
de nordiske lande vil gavne os alle i en globaliserings-
tidsalder, hvor små lande bliver usynlige og store regio-
ner bliver dominerende.

Forslag til Nordisk Råd
Foreningen  NORDEN  i  Danmark  arbejder  på,  at 
Foreningerne Nordens Forbund, som talsmand for det 
folkelige Norden, vil opfordre Nordisk Råd til at igang-
sætte et  forstudie om de  tanker, Gunnar Wetterberg 
er kommet med. En nordisk union kan have mange 
former, ligesom den europæiske ditto. Målet er ikke en 
ny Kalmarunion med Dronning Margrethe den Anden 
som statsoverhoved. Kalmarunionen døde for 600 år 
siden.  Men  en  moderne  unionstænkning,  lagt  ind  i 
det nordiske samarbejdes dagsorden, kan virke forbe-
redende på den moderne globaliseringstænkning.

Det  bør  analyseres,  så  de  nordiske  lande  forbere-
der sig på de nye globale, internationale, regionale og 
nationale rammer, som med hastige skridt er på vej, 
og som på vitale områder vil ændre den 200 år gamle 
nationalstatstænkning, som vi på godt og ondt er på 
vej væk fra. Hvis ikke der skal blive fem tabere, men én 
vinder, så skal forberedelserne i gang hurtigst muligt.

Foreningerne Nordens Forbund bør opfordre Nor-
disk Råd til tage unionstankerne op nordisk og natio-
nalt ved at

•  Nordisk Råds præsidium snarest forbereder en 
temadrøftelse om emnet på næstkommende Nordisk 
Råds session i november 2010

•  Sammensætte  en  gruppe  af  forskere,  politi-
kere,  journalister,  erhvervsfolk og  repræsentanter  for 
de  folkelige  foreninger, der kan  lave et  forstudie om 
de moderne unionstanker.

•  Gennemføre folkelige høringer i alle de nor-
diske  lande  og  selvstyrende  områder  om  unionstan-
kerne.

•  Bruge kommunikationsplatformene i Nordisk 
Råds og Nordisk Ministerråds regi til at tage debatten 
op for at sikre, at debatten får mediemæssig opmærk-
somhed.  n

Som  omtalt  i  lederartiklen  side  3  gennemgik  lands-
formand Arne Nielsen i sin mundtlige beretning, det 
omfattende arbejde med en strategi-og handlingsplan 
samt revision af vedtægterne:

-2009 var ud over strategiplaner og vedtægter præ-
get  af  klima-  og  miljøaktiviteter  som  kulminerede  i 
december med afholdelsen af FN’s Klimakonference 
i København. Allerede på Internt Kursus i november 
2008 lagde vi sammen med tillidsfolkene linjen for kli-
maaktiviteterne. På kurset blev det foreslået, at vi lavede 

Missionen lykkedes med 
klima-og miljøaktiviteter
Og ny minister besøger NORDEN-lokalafdeling

Velkommen til Århus. Borgmester Nicolai Wammen bød mødedeltagerne velkommen 

til Århus - den ældste blandt de større nordiske byer og engageret i det nordiske samar-

bejde gennem bl.a. venskabsbykontakten. Han beklagede, at han under et besøg i Island 

for nylig havde konstateret, at de unge taler engelsk og kun de lidt ældre dansk:

-Vi må bruge vore nordiske sprog med en klang af kultur og historie. Norden er vigtigere 

end nogensinde både internationalt og her i Århus, sagde borgmesteren, der beskrev 

byens stadige vækst med deraf følgende udbygningskrav. – foto: Peer Steen Mortensen



6  NORDEN Nu    NR.3 juni 2010

et  klimaindkøbs-
net.  Deltagerne 
var knap kommet 
hjem  fra  kurset, 
før  det  meget 
flotte net med det 
gode,  tvetydige 
slogan  Norden 
–  et  godt  miljø 
blev  sendt  ud  til 
lokalafdelingerne. 

Det blev et hit og gav mod på mere, så senere på året 
fik vi lavet svanekrusene, som også blev et stort hit.

-Vi søgte og fik penge til en Klimaturne, På sporet af 
Klimaet, og i et godt samarbejde med DSB gennemførte 
vi turneen i november 2009, hvor en række togstationer 
og et enkelt færgeselskab lagde kvadratmeter til et vari-
eret kultur- og oplysningsprogram. Det  tiltrak  ikke 
lige mange deltagere alle steder, men det fik stor lokal 
medieomtale og skabte opmærksomhed. Opdragsgi-
veren Nordisk Ministerråd, som havde givet pengene til 
projektet, var også fornøjet og skrev for nylig. at de »god-
kendte jeres slutrapport fra projektet samt projektregn-
skabet, og jeg skal på gruppens vegne takke jer for den 
gode implementering af projektet.«

-Så nedsættelsen af vores Klima- og Miljøudvalg har 
resulteret i et internt kursus om Klima, klimaindkøbs-
posen og en velgennemført klimaturne. Når det for-
eningspolitiske og aktiviteterne går hånd i hånd giver 
det troværdighed – det har udvalget sørget for.

-Nu er COP15 overstået. Jeg tør ikke sige »vel over-
stået« – det er der for mange meninger om. Danmarks 
og Nordens centrale  rolle  i denne storpolitiske begi-
venhed er nu overstået, men vi udnyttede chancen til 
at få budskaber ud og opmærksomhed, og missionen 
lykkedes. Så nu er vi indstillet på at nedlægge udvalget 
og måske senere lave et nyt politisk orienteret udvalg. 
Globalisering og Unionstanker er to vigtige nøgleord, 
og når vi når lidt videre, kan det godt være, at vi får 
brug for en nærmere udredning om dette, hvor vi også 
kan sætte teori og praksis sammen.

Manifest om globaliseringen
Globaliseringen har på det politiske plan præget vores 
arbejde i det forgangne år. Vi arbejdede i lang tid med at 
få udformet et politisk manifest, og i maj måned sidste 
år kunne vi sende oplægget »Norden i Globaliseringen 
– Globaliseringen i Norden«  til den nordiske  samar-
bejdsminister som vores oplæg til den danske regerings 
formandskab for Nordisk Ministerråd 2010. Oplægget 
er et digert værk på 17 tætskrevne sider –  som kom som 
indstik i NORDEN Nu sidste år. Det blev taget over-
ordentligt vel imod af regeringen – og regeringens for-

mandskabsprogram er i meget høj grad præget af vores 
formuleringer, som (selvfølgelig!) kom lige inden de 
selv skulle til at skrive formandskabprogrammet.

Velgennemført konference
Derfor bad regeringen også os om at være vært ved præ-
sentationen  af  formandskabsprogrammet.  Et  over-
tegnet og vel gennemført  arrangement i Fællessalen på 
Christiansborg den 22. januar blev så startskuddet til for-
mandskabet, hvor den tidligere nordiske minister Bertel 
Haarder takkede foreningen for indsatsen i forbindelse 
med programmets tilblivelse. Så vores oplæg har høstet 
stor anerkendelse både fra dansk og nordisk side.

Ingen anden Norden-forening har formuleret sig så 
sammenhængende om dette tema, og vi har tilbudt de 
andre foreninger oplægget, som vi med deres ændrin-
ger og tilføjelser kan gøre til et fællesnordisk globalise-
ringsoplæg. Hvorfor skal vi stå med hver vores formu-
leringer, når vi kan gøre tingene sammen og få endnu 
større gennemslagskraft. Det er det krav vil stiller til 
landene i Norden, så bør vi også selv leve op til det !

Vi har i årets løb udsendt 11 numre af Formandsinfo. 
Vi bestræber os på at tage små og store nordiske sager 
op - både de sager, der direkte vedrører foreningen og 
de, der kan inspirere vort arbejde. Ofte henviser vi til, 
hvor der kan læses videre, hvis der er interesse for det. 
Mange har udtrykt glæde over informationen, så vi vil 
fortsætte med et månedligt nyhedsbrev.

Oprigtigt interesseret
-I  det  seneste nyhedsbrev,  (og på  foreningens hjem-
meside samt  i dette nr. af bladet  red.) kan I læse, at vi 
havde vores nye nordiske samarbejdsminister på besøg 
i  Malmøgade  i  for  en  måned  siden.  Herligt  at  hun 
selv  valgte  at  komme. Karen Ellemann var oprigtigt 
interesseret i det nordiske samarbejde, og vi fik et godt, 
uformelt og engageret møde med vores nye minister. 
På  mødet  var  unionstanken  oppe,  ligesom  vi  havde 
fået vores økonomiske situation flettet ind i drøftelsen, 
herunder vigtigheden af projektarbejdet.

-I den forbindelse blev Nordplusordningerne også 
taget op, lige som vi selvfølgelig tog sprogsamarbejdet 
ind i drøftelserne. Her var hun særlig interesseret og 
fortalt om sine (dårlige) erfaringer med skandinaviske 
sprog fra hendes egen tid som lærer. Mødet var så godt, 
at hun nu selv har ønsket at komme på besøg i en lokal-
afdeling, og vi er ved at planlægge, at hun kan komme 
på besøg  i Lyngby  lokalafdeling(hvor hun  selv bor), 
hvor hun kan høre om afdelingens arbejde og selv i en 
lidt mere offentlig sammenhæng kan fortælle om det 
danske formandskab. I skal ikke holde jer tilbage, hvis I 
har ønske om at invitere ministeren. Vi skal nok oplyse, 
hvem I skal kontakte, oplyste landsformanden.
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-Strategiplanen  og  vedtægterne  udgør  en  helhed,  og 
det har været dejligt at se, at alle har arbejdet i samme 
retning : Aktivitetsudvalg, forretningsudvalg og lands-
styrelse.  Selve  strategiplansarbejdet  har  i  meget  høj 
grad gået ud på at skabe sammenhæng i foreningen. 
Det foreningspolitiske og det organisatoriske er to vig-
tige  platforme  for  vort  arbejde  –  uden  det  politiske 
ingen organisation og omvendt, understregede lands-
formand Arne Nielsen ved repræsentantskabsmødet.

- Som nordisk forening kæmper vi for mere nordisk 
samarbejde, men vi sætter også handling bag, gennem 
de personlige kontakter vi skaber over landegrænserne. 
Det går hånd i hånd og giver vores forening troværdig-
hed. Det nordiske bliver ofte angrebet for at være store 
ord og skåltaler, derfor må vi i handlingen vise, at vi 
faktisk mener det, vi siger! Samtidig har vi fornyet for-
eningen, så den i højere grad passer til dagens virkelig-
hed. Og det er en proces, vi aldrig bliver færdige med. 
Men foreløbig har det været vigtigt at slå fast, at vi er 
en folkelig forening, med streg under folkelig. Derfor 
har vi ændret på magtfordelingen i de styrende organer, 
således af vægten af repræsentanter fra det lokale NOR-
DEN-arbejde styrkes. Det er foreningens medlemmer, 
der skal bestemme foreningens fremtid! 

-Men vi har også brug for inspiration udefra – derfor 
fastholder vi, at primært Folketingets partier og andre 

ressourcepersoner  får repræsentation i vores landssty-
relse. Det hindrer, at vi får en debat i en glasklokke, 
og sikrer nødvendige  input til vores drøftelser af det 
nordiske  samarbejdes  fremdrift,  samtidig  med  at  vi 
fastholder en række ”ambassadører” for vores sag, der 
hvor de nordiske beslutninger træffes. Vi har, i konse-
kvens af erfaringerne fra sidste år, måtte erkende, at vi 
ikke kan have to år mellem repræsentantskabets beslut-
tende møder, så også her har vi fortaget de nødvendige 
ændringer. Vi har gennemgået foreningens forskellige 
led  fra  det  enkelte  medlem  via  lokalafdelingerne  til 
kredsene og videre til landsforeningen.  

Een nordisk forening ?
-Vi er faktisk også begyndt at se på det nordiske, som 
et mere sammenhængende del i vores samlede organi-
sation.Måske ender det en gang ude i fremtiden med 
een  nordisk  forening,  der  så  har  landene,  kredsene, 
lokalafdelingerne og medlemmerne i en samlet struk-
tur. Bare rolig, det bliver ikke i morgen. Men hvis vi 
ikke tænker visionen med i vores arbejde, så kan det 
være vi forspilder nogle muligheder, og det har vi under 
ingen omstændigheder råd til. 

-Nu skal alt nordisk ikke være højtravende, det må 
jo godt være praktisk. Og vi kan jo starte det nordiske 
samarbejde  i  foreningerne Nordens Forbund med at 

Strategiplan: At skabe sammenhæng i foreningen
Det foreningspolitiske og det organisatoriske to vigtige platforme for arbejdet

foto: Peer Steen Mortensen
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udvikle fælles skolehjemmeside, fælles it-indkøb, fælles 
medlemsregister, og fælles information f.eks. gennem 
etableringen af en fællesnordisk netavis, hvor vi tager 
de nordisk relavante artikler fra hver forenings blad og 
lægger op på en netavis. Når vi udkommer fire gange 
om året i fire lande, så bliver det faktisk til fornyelse 
af netavisen 16 gange om året, hvilket er bedre en de 
flestes nettidsskrifter. 

-Og så kan det jo være om nogle år, at vi kan lave 
et fælles blad, og spare omkostninger uden at det går 

ud  over  kvaliteten !  –Vi  havde  indtil  1990  faktisk  et 
fællesnordisk blad Vi i Norden og fik vores eget blad 
NORDEN Nu i 1986 i konsekvens af, at svenskerne var 
blevet så »rige« (de får faktisk et noget større statstil-
skud pr medlem end vi gør i Danamrk), at de startede 
deres  eget  blad,  hvilket  betød,  at  den  fællesnordiske 
bladløsning blev opgivet i 1990.

Vi har også set på medlemsbasen i foreningen. Og 
selv om vi gerne vil have medlemsfremgang, ingen tvivl 
om det, så må vi glædes over, at medlemstilbagegangen 
ikke er så stor, som i andre foreninger af vores type. 
Vi har nu et meget godt tag i befolkningen med vores 
over 13.000 medlemmer. Vi er en forening, der lægges 
mærke til !

Er blevet relativt yngre
-Nok samler vi den gruppe af befolkningen, der enten 
er ved at miste hårfarven eller håret som helhed. Men 

gennemsnitalderen i vores forening er ikke steget, selv 
om gennemsnitalderen i samfundet er det. Så vi er ble-
vet relativt yngre! Og når vi ser på demografiudviklin-
gen i samfundet, så får vi flere potentielle medlemmer 
i vores alderskategori, og de får større købekraft, så vi 
kan måske godt hæve kontingentet for pensionister. 

Det er nu ikke årsagen til, at vi i vores drøftelser har 
lagt vægt på, at rekrutteringen af nye medlemmer skal 
ske blandt de unge under 30 (i Foreningen NORDENs 
Ungdom) og de over 45 i Foreningen NORDEN. Det 

med at få børnefamilierne med er ikke et fokus-
punkt  i  medlemrekruteringen.  I  stedet  for  at 
arbejde  med  en  tabersag,  bør  vi  koncentrere 
indsatsen  med  at  få  de  medlemmer,  som  er 
mulige. Børn og karriere går ikke godt i spænd 
med foreningsliv. De unge er hårdt spændt for. 
Til gengæld skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at 
få de på 45+ med i foreningen.

Og ud over et varieret tilbud lokalt med gode 
foredrag, gerne et aktivt venskabsbysamarbejde, 
så har det vist sig, at vi rekrutterer nye medlem-
mer via vores rejser. Der er salg i gode nordiske 
kulturrejser, hvor deltagerne blev ledt gennem 
rejsen af et kyndigt NORDEN-medlem. 

NORDEN 30+
-Det skal også nævnes, at vi sammen med FNU 
har taget initiativ til at skabe et forum for med-
lemmer af FNU, som er ved at blive for gamle 
til at være med der, men måske ikke synes at 
foreningen NORDEN umiddelbart tiltrækker 
dem. Vi har etableret en facebookkontakt med 
navnet  foreningen NORDEN 30+, og der er 
allerede en del medlemmer her, der udveksler 
synspunkter og tanken er, at vi på et tidspunkt 

vil etablere et arrangement, hvor de der er med her kan 
mødes på en eller anden måde.

-Til slut vil jeg gerne takke jer alle sammen for et 
fantastisk samarbejde. Vi har været igennem en noget 
turbulent  periode,  og  økonomien  er  fortsat  hårdt 
trængt. Alligevel møder jeg optimisme og større tro på 
fremtiden for foreningen, end jeg længe har set. Den 
nordiske sag er også kommet mere i vælten. Man kan 
sige, at når de andre lider får det nordiske en chance. 
Norden passer godt til globaliseringen! Og måske pas-
ser globaliseringen godt  til Norden: Det  får os  til  at 
indse, at vi  ikke kan undvære hinanden, hvis vi  skal 
have indflydelse på den store verden. Den dagsorden 
har vi været dygtige nok til at gøre til vores dagsorden. 
På den måde har vi fået mere appel over for forskellige 
befolkningsgrupper  og  budskabet  vil  også  appellere 
til de yngre generationer, sagde landsformanden  ved 
mødet i Møllevangsskolens festsal.  n

foto: Peer Steen Mortensen
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En række forslag fra landsstyrelsen til ændringer i For-
eningen NORDEN´s vedtægter gav anledning til en 
del debat ved repræsentantskabsmødet. Det gjaldt især 
forslaget om at droppe de særlige kredsvedtægter og i 
stedet lade bestemmelserne om kredsenes virke indgå 
i lokalafdelingernes vedtægter.

Fra Sønderjyllandskredsen forelå således et forslag 
om at opretholde de nuværende kredsvedtægter og så 
tage dem op til revision senere, hvis det skønnes nød-
vendigt. Under debatten fremkom Fynskredsen med 
et kompromis-forslag, hvorefter landsstyrelsens forslag 
til nye vedtægter vedtages, men bestemmelserne vedrø-
rende kredsene får først virkning fra 2012.

Sidstnævnte forslag blev derefter godkendt sammen 
med  landsstyrelsens  forslag,  der  bl.a.  giver  kredsene 
flere medlemmer af repræsentantskabet (ved at retten 
til at udpege yderligere repræsentanter træder  i kraft 
hver  gang  medlemstallet  i  kredsen  påbegynder  800 
medlemmer  (mod hidtil  1.200). Endvidere  får FNU 
ret  til  at  sende  en  observatør,  og  de  samarbejdende 
medlemmer får fremover hver en delegeret i repræsen-
tantskabet.

Der skal fremover holdes årlige repræsentantskabs-
møder, hver gang afsluttende med en temadrøftelse, og 
repræsentantskabet kan fremover vælge op til 10 med-
lemmer af  landsstyrelsen mod hidtil 7. Endelig  fast-
slås det, at kontingentet for enkeltpersoner i en lokal 
afdeling fremover deles ligeligt mellem landsforening 
og lokalafdeling.

Fremover i balance
Generalsekretær Peter Jon Larsen fremlagde på mødet 
foreningens  regnskaber  og  protokol  for  200�-2009 
med et  langt mindre underskud end budgetteret, og 
desuden  godkendte  forsamlingen  budgetter  for  de 
næste  to år, hvor økonomien nu ventes at ville være 
i balance.

Foruden genvalg med akklamation af landsformand 
Arne Nielsen, var der valg af de af repræsentantskabet 
udpegede  landsstyremedlemmer.  Her  blev  Susanne 
Prip Madsen, Karen Klint, Henrik Hagemann, Tor-
ben Rasmussen og Kristen Touborg genvalgt, medens 
Bente  Dahl, Line Barfod,  Marion  Pedersen, Henrik 
Brodersen og Jørgen Glenthøj blev nyvalgt.

Repræsentantskabsmødet sluttede med en temadrøf-
telse  om  globalisering,  med  et  spændende  oplæg  af 
historikeren Lars Hovbakke Sørensen og efterfølgende 
spørgsmål og svar.  n

Debat om vedtægtsændringer
Og flere nyvalg til landsstyrelsen

Under  debatten  efter  landsformand  Arne  Nielsens 
beretning var der en række positive indlæg med forslag 
til nye initiativer eller om øget indsats på de nuværende 
arbejdsområder.

Det gjaldt således omkring skolesamarbejdet, hvor 
Svend Erik  Jensen, Herning,  fremhævede  en  indsats 
på dette område, hvor Frants Hagen Hagensen, Fre-
deriksberg,  foreslog  at  lytte  til  den  lignende  indsats 
i  andre  nordiske  lande,  medens  Christina  Aaltonen, 
København,  orienterede 
om en kommende konfe-
rence for skolenetværk og 
ønskede kvalitetstilbud til 
elever og  lærere om nor-
disk  undervisningsmate-
riale.

Birgit Knudsen, Dansk 
Forfatterforening,  tilbød 
på  foreningens  vegne  at 
hjælpe  med  at  udvikle 
undervisningsmateriale 
for elever i de større klas-
ser  i  folkeskolen  og  til 
gymnasiet, med bidrag af nor-
diske forfattere – det er nødven-
digt da elever i disse klasser ofte 
mere er interesserede i interna-
tionale- end nordiske forhold.

Erik  Rasmussen,  Skive, 
omtalte den stærke konkurren-
ce  med  andre  skolematerialer, 
hvor et lokalt møde med skole-
lederne med tilbud om et ven-
skabsby-projekt over internettet 
for elever i de yngste klasser, var 
under udarbejdelse.

Landsformanden hilste yder-
ligere  lokale  initiativer på  sko-
leområdet velkommen og oply-
ste, at der er en hjemmeside på 
internettet under færdiggørelse, 
hvor man bl.a. kan  få  links  til 
materialer om Norden.

Husk næste generation
Susanne  Prip  Madsen,  København,  oplyste  at  over 
100 allerede er med på en blog 30+ på Facebook, og 
det  er  vigtigt  at  huske  at  få næste  generation med  i 

Øget satsning på skolesamarbejdet

Flere positive forslag under beretningsdebatten

Nordens Tone. Traditionen tro var der 

også et musikalsk islæt ved repræsen-

tantskabsmødet- denne gang leveret på 

fortræffelig vis af ensemblet Nordens 

Tone, bestående af musikerne Pojken 

Flensborg, Torben Bjørnskov og Hans 

Mydtskov og den meget vidt spændende 

sangerinde Jullie Hjetland, der præsente-

rede at synge nordiske lande på de alle 

pågældende sprog -inklusive færøsk og 

grønlandsk ! Koncerten havde en folkeme-

lodisk tone med et strejf af blid jazz og blev 

hilst med stort bifald. Bagefter uddelte 

orkestermedlemmerne gratis eksempla-

rer af deres første CD til lokalformæn-

dene.   foto: Peer Steen Mortensen
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foreningens arbejde, medens Christina Aaltonen talte 
for flere kvinder i foreningens ledende organer og som 
lokalformænd.

Georg  Møller,  Rudersdal,  understregede  behovet 
for en bred folkelig debat om globaliseringen, så det 
ikke bliver en elitær diskussion, og synligheden i virk-
somheden også  lokalt må  forbedres.  Jens Peter The-
strup, Sønderborg, mente ikke der er grund til »ynk« 
over  lokalvirksomheden,  medens  Svend  Tychsen, 
Odense, talte for at benytte EU´s Frivillighedsår 2011 
til at fremme forholdet mellem Norden og de frivillige 
organisationer.

Flemming Thøgersen, Hvidovre, så en øget dyna-
mik i det nordiske samarbejde med nye udfordringer, 
men også bedre muligheder for at få nye medlemmer. 
Formandens bemærkninger om måske at arbejde sig 

Resultatet  af  arbejdet  i  et  særligt  strategiudvalg med 
efterfølgende tilslutning fra foreningens forretningsud-

valg  og  landssty-
relse  blev  forelagt 
på  repræsentant-
skabsmødet  af 
landsformand 
Arne  Nielsen  og 
FU  -  medlem-
merne  Georg 
Møller,  Ruders-
dal  og  Jens  Peter 
Thestrup,  Søn-
derborg.  Planen 
indeholder  dels 
en  strategiplan 
for  2010-2012 
dels en handlings-
plan om en række 
aktiviteter til gen-

nemførelse heraf.
Strategiplanen  indeholder  en  række  visioner  med 

efterfølgende  strategiforslag  til  opfyldelse  heraf.  Om 
foreningens  idégrundlag  fastslås  det,  at  Foreningen 
NORDEN,  dansk  forening  for  nordisk  samarbejde, 
har til formål på alle områder at styrke og udvikle de 
nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Visionen  er  videre,  at  organisationen  skal  være 
opbygget  så  Foreningen  NORDEN  på  en  effektiv 
måde kan sikre, at alle led arbejder med udvikling af 
foreningens  grundlæggende  idé.  De  enkelte  led  skal 
have tydelige opgaver og kommunikationen skal være 
åben og direkte. 

For  medlemmerne  er  visionen,  at  foreningen  ud 
over  hele  landet  kan  tilbyde  et  så  varieret  tilbud  af 
arrangementer  af  nordisk  relevans  inden  for  kultur, 
natur,  samfundsforhold  og  nordisk  sammenhold  og 
folkeligt samarbejde –samtidig med at man både skal 
fastholde de nuværende medlemmer og arbejde for at 
nye melder sig ind.

Aktiv medspiller
Om visionen for økonomi hedder det, at kontingenter 
og statstilskud skal være det bærende fundament for 
foreningens drift og aktiviteter samt at projekter i for-
eningens regi skal udgøre en væsentlig støttefunktion 
i forhold til det folkelige arbejde. Den interne og eks-
terne kommunikation -herunder identitet af Forenin-
gen NORDEN og markedsføring af aktiviteter -skal 
kommunikeres  i  overensstemmelse  med  foreningens 
formål, vision, værdier samt strategiske mål.

frem til én nordisk Foreningen NORDEN hilste han 
velkommen og nævnte endelig behovet  for en  fælles 
holdning til den arktiske strategi, der er på vej på natio-
nalt plan.

Bent  Roskjær  fortalte  om  Helsingør-afdelingens 
samarbejde med NORDEN -afdelingen i Helsingborg 
om bl.a. Bogens Dag, der atter i år holdes i den sven-
ske by, medens Frode Riber, Holstebro, fik  forman-
dens ord for, at Rejsekataloget i NORDEN Nu fortsat 
udkommer én gang årligt.

Arne Nielsen takkede for de forskellige  forslag og 
kommentarer  om  den  fremtidige  virksomhed,  og 
beretningen  blev  énstemmigt  godkendt.  Senere  på 
mødet  vedtoges det,  at næste  års  repræsentantskabs-
møde afholdes øst for Storebælt lørdag den 28.maj. n

Visioner for fremtidens indsats
Fastlagt i ny strategi - og handlingsplan for Foreningen NORDEN

Hilsen fra Norden. På mødet overbragte formanden for Foreningerne Nordens 

Forbund, FNF, og for Foreningen NORDEN i Island, Ragheidur Helga Thorarinsdottir, 

en hilsen fra den øvrige nordiske foreninger og oplyste, at mange af de danske aktivi-

teter også kan bruges i foreningen i Island med et medlemstal på 2.180, men hvor 

finanskrisen har betydet nedskæringer i den offentlige støtte til foreningen.

Hun var glad for den danske forenings opbakning bag, at FNF skal være et fælles 

talerør over for de nordiske myndigheder og politikere og være en stærk forhand-

lingspart med baggrund i forankringen af det nordiske samarbejde i befolkningen. 

FNF, der har ansvaret for de nordiske informations-kontorer og for Nordjob-projek-

tet, er også aktiv i den nordiske sprogkampagne. – foto: Peer Steen Mortensen
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-Foreningen NORDEN vil være en aktiv medspiller i 
den globaliseringsproces, som de nordiske statsministre i 
sommermødet 2007 har angivet retningen for, hedder det 
videre i strategiplanen som for området skoler, uddan-
nelsesinstitutioner og biblioteker har følgende vision:

-Foreningen NORDEN vil være kendt på alle skoler 
og uddannelsesinstitutioner for at medvirke til, at børn og 
unge arbejder med nordisk sprog, kultur og historie.

Visionen for venskabsbysamarbejdet vil være, at for-
eningen vil sikre, at det nordiske venskabsbysamarbejde 
fastholdes, udvikles og justeres i samklang med ændrin-
gerne på det kommunale landkort, med den hensigt at så 
mange som muligt får personlige oplevelser i mødet med 
mennesker fra andre nordiske lande.

I den efterfølgende debat understregede kredsfor-
mand  Svend Tychsen,  Fyn,  at  afdelingssammenlæg-
ninger altid vil betyde tab af medlemmer. Han spurgte 
endvidere  om  resultatet  af  en  KL-statistik,  der  viser 
at ud af de ca. 500 venskabsbyer er 60 % i den øvrige 
Norden, er godt nok. Kristina Aaltonen, København, 
mente planen var o.k. men savnede et bedre samspil 
med  medlemmerne  om  deres  ønsker.  Landsforman-
den  replicerede, hvorefter oplægget blev  enstemmigt 
godkendt. 

Udtalelse om udvisninger
Det samme gjorde en udtalelse til regering og KL med 
protest mod danske myndigheders udvisninger af nor-
diske statsborgere (se bagsiden). Efter landsformandens 
forelæggelse af forslaget fra landsstyrelsen, lovede fol-
ketingmedlem Karen Klint (S), at hun vil tage sagen op 
i Folketingets integrationsudvalg og oplyste, at alene i 
perioden 200�-2007 drejede det sig om 33 tilfælde. n

Lille kontingentstigning
Ved repræsentantskabsmødet i Møllevang-
skolens festsal med 77 deltagere fra 36 
lokalafdelinger og 5 samarbejdende orga-
nisationer, valgtes Niels Møller, Århus, til 
dirigent.
Forsamlingen godkendte en mindre kontin-
gentstigning, følgende en tidligere vedtagel-
se om, at kontingentet reguleres hvert andet 
år på basis af Forbrugerprisindekset. 
For personlige medlemmer og pensionister 
hæves kontingentet fra næste år med 10 kr., 
husstandsmedlemskaber og biblioteksmed-
lemskaber stiger med 15 kr. og skolemed-
lemskaber med 20 kr. 

Den danske samarbejdsminister, Karen Ellemann, del-
tog sammen med sin svenske kollega, Christina Hus-
mark  Pehrsson,  i  Øresundstinget  2010  ved  Malmø, 
hvor de begge  lagde op  til øget  integration og  færre 
grænsehindringer mellem  landene  for at  styrke Øre-
sundsregionen i den globale konkurrence. 

- Mellem Sverige og Danmark er der på grund af 
Øresundsbroen  og den  øgede pendling  allerede  sket 
meget i arbejdet med at fjerne generende grænsehin-
dringer. Men der er stadig et stort arbejde at gøre. Det 
skal være endnu lettere at være borger, forsker og virk-
somhed i Norden og i Øresundsregionen, sagde den 
danske samarbejdsminister:

-Beskæftigelsen er steget markant i regionen, og hin-
dringer for samarbejdet må fjernes ligesom den kultu-
relle integration må øges. De to regeringer har gjort en 
målrettet indsats for at fjerne flest mulige hindringer 
bl.a. på arbejdsmarkedet, men der er stadig barrierer at 
overvinde bl.a. på socialforsikringsområdet. 

-For at gøre regionen endnu mere attraktiv for bor-
gere,  forskere  og  virksomheder  vil  vi  gerne  arbejde 
hårdt at fjerne de resterende generende grænsehindrin-
ger, og vi har opfordret alle ministerråd i nordisk regi 
til  at  tage  grænsehindrings-problematikken  på  dags-
ordenen. Det kræver politisk vilje at afskaffe de sidste 
grænsehindringer. Vi politikere skal tage ansvar for at 
føre samarbejdet helt i mål, sagde Karen Ellemann. 

Der  vil  blandt  andet  være  et  stort  svensk-dansk 
ministermøde den  15.  juni  i Malmø  for  at diskutere 
udviklingen i samarbejdet over grænsen, og se på, hvad 
der  kan  gøres  for  at  fjerne de  grænsehindringer,  der 
trods de seneste års positive udvikling stadig findes.

-Mange problemer kan dog også løses blot ved mere 
oplysning og dialog. Derfor må vi også se på, hvad der 
reelt er en grænsehindring, og hvornår der snarere er 
tale om en informationsbrist, sagde ministeren og hen-
viser bl.a. til det informationsarbejde, som foregår via 
Nordisk Ministerråds informationstjeneste Hallo Nor-
den og i regi af oplysningstjenesten Øresund Direkt.

Ikke langt nok
Karen  Ellemann  roste  samarbejdet  i  Øresundsregio-
nen og ser det som et foregangseksempel for resten af 
Norden og for hele EU. Men hun mener  ikke, vi er 
kommet langt nok:

- Jeg ser Øresundsregionen som et godt eksempel 
på de mange muligheder, der  ligger  i et grænseover-
skridende  samarbejde.  Både  Sydsverige,  Sjælland  og 

Men det kræver politisk vilje, understregede minister

Færre grænsehindringer - 
et fælles nordisk projekt
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borg-Helsingør  bliver  en  realitet.  Der  er  endvidere 
overvejelser både i Norge og Sverige om højhastigheds-
tog til og fra Kastrup Lufthavn.

Gerne en bro til
Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen sagde i sin 
velkomst til forsamlingen, hvoraf ca. �0 % kom fra den 
danske side af Øresund, at vi nu er Øresundsborgere, 
der går sammen om en fælles vision. 

Broen har gjort, at vi er blevet trukket godt sammen 
- hvor vi forener bestræbelserne på at skabe en fælles 
region, og hun ser gerne en bro til (HH-linien) til at 
fuldende samarbejdet.

I den efterfølgende paneldebat fremhævede direktør 
Rasmus W. Tscherning, Center for Kultur-og oplevel-
sesøkonomi, kulturens betydning i regionen også rent 
kommercielt  med  de  mange  arbejdspladser  og  den 
kreative kraft dette udløser.

Det  kæmpestore  internationale  forskningsanlæg 
ESS (European Spallation Source), der skal placeres i 
Lund og med et Data Management Center i tilknyt-
ning til Niels Bohr Instituttet i København, blev præ-
senteret  af  direktør  Inge  Mærkedahl,  Forskings-  og 
Innovationsstyrelsen.

Hun understregede at viden er et afgørende konkur-
renceparameter på internationalt plan, og ESS med et 
budget på 11 mia. kr. og være i fuld drift i 2020, vil blive 
et af Europas største forskningsprojekter, som vil skabe 
400-500 nye arbejdspladser og desuden tiltrække flere 
tusinde forskere fra hele verden.

På anlægget, som kan sammenlignes med et kæm-
pestort  mikroskop,  skal  bedrives  avanceret  neutron-
baseret materialeforskning. Projektet finansieres af en 
række  europæiske  lande  med  Danmark  og  Sverige  i 
spidsen.

Øresundstinget  indeholdt  endvidere  indlæg  af  to 
unge studerende fra StudentSamarbejdet Öresund om 
de unges forventninger til at bevæge sig i en gammel 
struktur. Arkitektstuderende Josef Lin, blev kåret som 
vinder af en konkurrence om design af en særlig stol i 
anledning af brojubilæet, Ø10. De første to eksempla-
rer af stolen blev overrakt manden bag Øresundsbroen, 
Svend Valdenius, og lederen af ESS-projektet, Colen 
Carlite.  n

Ved  Øresundskomiteens  store  arrangement,  Øre-
sundstinget  2010,  den  2�.  maj  i  konferencehuset 
Luftkastellet  tæt  på  Øresundsbroen  på  den  svenske 
side, blev en fælles øresundsregional udviklingsstrate-
gi, ØRUS, præsenteret af komiteens direktør, Mikael 
Stamming, og efterfølgende genstand for en panelde-
bat med danske og svenske deltagere –samt elektroni-
ske afstemninger for de 300 deltagere fra de regionale 
myndigheder, organisationer og erhvervsliv på begge 
sider af sundet.

Ved en sådan afstemning viste det sig, at en fortsat 
udvikling  af  det  fælles  arbejdsmarked  havde  tilslut-
ning fra ikke færre end 42,7 % af deltagerne, medens 
en udbygning af det kulturelle samarbejde og en fast 
forbindelse mellem Helsingør –Helsingborg hver fik 
tilslutning af 16-17 %.

Mikael Stamming understregede, at øget konkur-
rence kræver øget samarbejde, og her har regionen en 
klar fordel, som der ud fra visionerne i ØRUS- der har 
taget 2 års arbejde med 200 deltagere i processen -skal 
arbejdes videre ud fra i den næste 10 års periode :

I 2020 skal Øresundsregionen være Europas mest 
attraktive og klimasmarte region ved effektivt at udnyt-
te integrationen og dynamikken på tværs af grænserne. 
Regionen skal være :

førende i verden inden for bæredygtig udvikling 
og klimavenlig transport
et attraktivt og fælles arbejdsmarked
en  innovationstæt  region,  hvor  universiteter  og 
erhvervsliv samarbejder og skaber vigtige synener-
gier
en region med et mangfoldigt og bredt favnende 
kulturliv
en naturlig arena for internationale arrangemen-
ter.

Komité-direktøren  forudså  en  udvidet  pendling  i 
hele regionen, når en citytunnel åbnes i Malmø i slut-
ningen af året og dermed forkorter transporttiden til 
og fra Danmark, når Femern Bælt-broen er færdig om 
nogle år og hvis en fast forbindelse mellem Helsing-

•

•
•

•

•

•

Fælles arbejdsmarked som 1.prioritet
Viste meningsmåling ved præsentation 

af visionsplan for Øresundsområdet

Bornholm  har  nydt  godt  af  det  øgede  samspil  over 
grænserne. Norden er en lille region i en øget global 
konkurrence. Derfor er det vigtigt, at vi samler de bed-

Et udsnit af deltagerne i Øresundstinget 

med direktør Inge Mærkedahl på talerstolen 

– foto: Eva Holmestig, Øresundskomiteen.

ste kræfter i Norden inden for særlige områder, så vi 
kan gøre os i verdenseliten.  n
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Med Øresundstinget som mødestedet for politikere fra 
regioner og kommuner på begge sider af Øresund, var 
det naturligt at lade dette års præsentation af ØRUS 
-strategien blive genstand for en paneldebat med syv 
politikere som deltagere.

Her  fremkom  et  øjensynligt  populært  forslag  fra 
Malmø-borgmesteren Ilmar Reepalu, om at nedsætte 
afgiften  for at benytte Øresundsbroen,  idet  forslaget 
ved  en  efterfølgende  elektronisk  afstemning  blandt 
mødedeltagerne fik 1. prioritet, medens bl.a. behovet 

for at fremme de folkelige kræfter bag regionens udvik-
ling fik en noget lavere prioritering.

Københavns  overborgmester, Frank Jensen, erkendte 
at København halter noget bagefter Stockholm i vækst-
rate og kaldte på national opbakning fra regeringshold 
for at få vækstmotoren mere i gang. Et anlægsbudget 
på 10 mia. kr. for de næste 3 år skal også hjælpe herpå. 
Et topmøde i København for 80 udenlandske borgme-
stre iforbindelse med miljø-topmødet, ventes at kunne 
tiltrække virksomheder på bl.a. miljøområdet.

Regionsformand  Vibeke  Storm  Rasmussen  frem-
hævede, at »Wonderful Copenhagen« må gælde hele 
regionen, ligesom der er en enorm kraft i den offent-
lige sektor som kan medvirke til fortsat fremgang for 

Populært forslag om lavere broafgift
Ved politikerdebat om fremtiden for Øresundsregionen

regionen på begge sider af sundet.
Næstformand  i Region Sjælland, Henning Fougt, 

ville foretrække, at der i et fremtidigt samarbejde  mere 
blev talt om en Østersø-forbindelse i stedet for HH-
Øresund-og Fehmern-forbindelserne.

Vordingborgs borgmester, Henrik Holmer, omtalte 
ligeledes  den  kommende  broforbindelse  også  sydpå 
og herunder behovet for højhastighedstog, ligesom et 
fremtidigt strategisk samarbejde vil blive nødvendigt.

Malmøs borgmester talte desuden for at støtte SAS 

for at sikre fremtiden for Kastrup Lufthavn, hvad Frank 
Jensen var helt enig  i, men savnede også her opbak-
ning fra regeringen,  ligesom kommuner, regioner og 
erhvervsliv må bakke op om storlufthavnen.

Også formanden for Region Skåne (og formand for 
Øresundskomiteen) Jerker Swanstein, og borgmester 
Stafan Lundgren, Sjöbo kommune, deltog i debatten, 
der som Tingets øvrige drøftelser blev styret med mun-
ter men sikker hånd af journalisterne Martin Krasnik 
og Jan Wifstrand.

Komiteens formandskab afsluttede dagens drøftel-
ser  ved  at  affyre  startskuddet  for broens  10  års  jubi-
læum, efterfulgt af tale og sang af kunstneren Mikael 
Neumann.  n

Et udsnit af deltagerne i Øresundstinget 

med direktør Inge Mærkedahl på talerstolen 

– foto: Eva Holmestig, Øresundskomiteen.
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Foreningen NORDEN – afdelingen i Aalborg kunne 
ved årsskiftet melde om en medlemsfremgang det for-
løbne år på ikke mindre end 3� %, fra 206 til 27� med-
lemmer, og vi har spurgt afdelingens formand, Erling 
Pilgaard, hvordan man har opnået et så flot resultat.

-Ved  landsforeningens  repræsentantskabsmøde  i 
Toftlund 2007, gav vi hinanden løfte om at arbejde for 
en 10% medlemsfremgang. Som ny formand i Aalborg 
tog jeg dette alvorligt. Et rask kig i gamle protokoller 
viste, at vi fra 1990 havde mistet ca. 100 medlemmer, 
var gået fra 265 til 162 personlige medlemmer – mest 
ved »naturlig afgang«. Vi var en forholdsvis aktiv afde-
ling med 6 – 8 årlige  lødige arrangementer. Som de 
fleste.  Men – men : 20 år mere, så ville medlemmerne 
være sluppet op, fortæller afdelingsformanden.

-Vi  søgte  –  og  fik  5000  kr.  fra  landsforeningens 
aktivitetsfond  til  medlemshvervning.  Vi  stablede  et 
noget forbedret og utraditionelt årsprogram på bene-
ne, og indrykkede en programannonce i alle de lokale 
distrikts-ugeblade samt sendte dem samtidig redaktio-
nelt stof. Vi følger også op på publikums - successer 
med omtale og billeder.

-I de forløbne 1½ år har vi fået 130 nye medlemmer.  
Den »naturlige afgang« kan vi  ikke 
holde  for, og vi har også modtaget 
et  par  udmeldelser.  Men  netto  har 
vi  således  haft  en  rigtig  pæn  med-
lemsfremgang, siger Erling Pilgaard 
beskedent og fortsætter :

-De store årgange bliver i disse år 
aktive ældre og får tid til kulturel aktivitet. Vi skal lave 
arrangementer, de efterspørger :

Rejser, lange og korte, med kulturelt indhold.
Syng  med  -arrangementer  i  forskellig  forklæd-
ning.
Arrangementer med servering og fokus på forskel-
lige geografiske områder.
Deltagelse  i  lokale  kulturarrangementer:  Teater, 
film, kunst, litteratur.

Vigtigt med synlighed
-Synlighed  er  også  en  del  af  metoden  til  fremgang, 
Vi plejede at  lave et medlemsblad  i  sort/hvidt, 1 pr. 
medlem plus nogle få stk. til bibliotekerne. Nu laver 
vi  bladet  i  farver,  trykker  1.200  eksemplarer,  sender 
2 til hvert medlem - de fleste har jo en nabo – og vi 
har  dem  liggende  på  biblioteker,  seniorhøjskoler  og 
andre steder. Vi har  i bladet en »klip-af« -tilmelding 

•
•

•

•

Hvordan får man en medlemsfremgang på 35 procent ?
Ved at lave arrangementer, som medlemmerne efterspørger, lyder svaret

med priser m.v. Dem  får  jeg  ret mange  af,  fortæller 
Pilgaard videre :

-Så er det også med at have et fyldigt program. Når 
det er muligt, sørger vi for en lavere pris for medlem-
mer. Det er jo en tilskyndelse til at tegne medlemskab. 
Vi  har  endvidere  med  held  arrangeret  en  del  billige 
rejser, f.eks. 4 dage i Berlin for under 2000 kr. Vi stiller 
ikke krav om medlemskab, men der er jo god tid til at 
fortælle om fordelene på de lange ture ud og hjem. Det 
giver altid en vis tilstrømning.

-Jeg  har  forstået  at  Langeskov-afdelingen  vist  har 
lignende  erfaringer.  Denne  lokalafdeling  kommer 
i øvrigt på besøg hos os  til  september.  Indenlandske 
venskabsby-besøg. Måske en ny idé også for andre ?
-Vi har mange gode lokale samarbejdspartnere : Norsk-
,  Islandsk-, Færøsk- og Grønlandsk  forening, Visens 
Venner, Kulturklub Fokus, Trekanten, Huset og Biffen 
for blot at nævne nogen af dem, som vi har lavet og vil 
lave arrangementer sammen med.

-Vi  modtager  også  medlemmers  gode  idéer  med 
kyshånd.  I  november  spurgte  et  medlem :  »Hvornår 
laver I en rejse 
til  Island ?« 
Jeg svarede, at 
det  blev  der, 
når  det  kun-
ne  gøres  for 
under  1000 
kr. pr. dag.  14 
dage efter stil-
lede  han  med 
et  forslag,  og 
nu  er  vi  46 
tilmeldte  til  en 
8  dages  tur  i 
august :  8  dage 
for 7.600 kr.

-Bestyrel-
sen  behøver  jo 
ikke  at  lave  alt 
arbejdet, slutter 
den  aktive  for-
mand  for  Aal-
borg lokalafdeling, som ved generalforsamlingen den 
15. marts  med 60 deltagere, kunne præsentere denne 
imponerende liste over lokalafdelingens aktiviteter den 
forløbne periode- samtidig med en lige så stor liste med 
forslag til aktiviteter i 2010-2011 !  n

Et stemningsbillede fra et af afdelingens syng 

sammen-arrangementer, her i Aalborgtår-

net med fortælling om tårnet og udsigten, 

sluttende med at alt lys bliver slukket og man 

ser byen ved nat. I forgrunden ses næstfor-

mand Vagn Thomsen (bas), Alice Bak (piano) 

og bagerst værtsparret Karin og Jens Færlov 

som hhv. sangerinde og fortæller samt for-

manden Erling Pilgaard (guitar)

Aalborg formand

Erling Pilgaard



	 	Aalborg	afdelingens	arrangementer	2009	/	2010. 
  19.  marts  Generalforsamling m. spisning  36 delt.
  1.  april  Kredskursus – Norden i Bio  10 delt.
  16.  april  Filmaften i læsekredsene  22 delt.
  2�.  april  Nordisk gæstebud – fokus på Færøerne  100 delt.
  1�.  maj  Majfest i Møllen (Vodskov Mølle)  �6 delt.
  1. –   7.  juni  Strasbourg, Heidelberg & Baden Baden  �6 delt.
  12.  juni  Fyrkatspillet  27 delt.
  21. – 23.  august  Weekend-tur til Kristiansand  27 delt.
  27.  august  Nordiske toner i Tårnet  �� delt.
  �.  september  Læsekreds i nordisk litteratur  9 delt.
  12.  september  Bustur, Kirsten Kjærs museum m.m.  37 delt. 
  2�.  september  Viseaften på Duus  �0 delt.
  27.  september  Foredrag / Den islandske hests dag  �� delt.
  1.  oktober  Rundvisning på Nordkraft  �0 delt.
  2.  november  Gotland i ord og Billeder (Godthåb)  6� delt. 
  9.  november  Skumringstid (Trekanten)  30 delt.
  10.  november  På sporet af klimaet (Aalborg Banegård)  mange delt.
  2�. – 26.  november  Julecabaret 2009 – ”Fra ende til anden  69 delt. 
  22. – 2�.  januar  Nordiske filmdage i Biffen.  � (af 6) forestillinger, gns.  1� delt.
  1  februar  Rejseforedrag – På rejse i Island   �0 delt.

	 	

De nordiske lande har tabt mere som følge af krisen 
end de andre EU-lande. Det kom frem ved det globa-
liseringsforum som de nordiske statsministre afholdt i 
Snekkersten den 20. maj. Eksperter og foredragshol-
dere  fra  hele  verden  diskuterede  under  overskriften 
‘Norden som lavenergisamfund og Norden som grønt 
teknologilaboratorium’ med henblik på at møde glo-
baliseringens udfordringer. 

– Den økonomiske vækst er et krav hvis vi skal behol-
de vores nordiske velfærdssamfund, sagde statsminister 
Lars Løkke Rasmussen, i sin åbningstale. Den svenske 
statsminister, Fredrik Reinfeldt, kritiserede markeder-
ne for at bede regeringerne om penge i dårlige tider.

–  I  gode  tider  indkasserer  man  gevinsterne,  men 
i  dårlige  tider  skal  skatteyderne  betale  gildet,  sagde 
Reinfeldt,  som  mente  at  finansmarkederne  selv  skal 
opbygge beskyttelsesforanstaltninger.

Den finske statsminister,Matti Vanhanen, udtrykte 
sin bekymring for at de nordiske landes globale situati-
on forværres. Han pegede på mere nordisk samarbejde 
og foreslog blandt andet at de nordiske lande skal gå 
sammen og skabe et nordisk teknologiinstitut.

Konferencen bød også på en offentliggørelse af det 
årlige globaliseringsbarometer som er skrevet af Chri-
stian  Ketels,  professor  ved  Harvard  og  Stockholms 
handelshögskola.

Øget satsning på et fælles 
nordisk energimarked

Statsministrene fra Sverige, Norge, Island, Danmark og 

Finland samlet til møde i Danmark.

Det er EU som sætter den politiske dagsorden, men 
de nordiske lande skal sammen forsøge at påvirke den, 
sagde Ketels.

Den danske statsminister foreslog en øget satsning 
på energisamarbejde, blandt andet inden for elmarke-
det, for at følge op på konferencen.

De  globale  klimaindsatser  og hensynet  til  energi-
forsyningssikkerheden betyder at det globale marked 
for grøn teknologi udvider sig kraftigt netop nu. Det 
samme gælder dog for den internationale konkurrence, 
blandt andet fra Asien. Dette mærkes også inden for 
traditionelle nordiske styrkepositioner som eksempel-
vis højteknologi, innovation og udvikling.

Hvis Norden skal drage nytte af den grønne bølge 
til  gavn  for  væksten og beskæftigelsen  i  de nordiske 
samfund skal indsatserne intensiveres – dette var tan-
ken bag dette globaliseringsforum. Med dette som det 
overordnede  tema    fokuserede  man  på  to  konkrete 
udfordringer: Norden som lavenergisamfund og Nor-
den som grønt teknologilaboratorium. 

Dagen  efter 
mødtes de nordi-
ske  statsministre 
på Marienborg til 
deres årlige møde 
for  at  sammen-
fatte  indtrykkene 
fra globaliserings-
mødet.  Se  også 
omtale side 28. n
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-Ét  af  formålene  med  kredsarbejdet  i  Foreningen 
NORDEN er at styrke og supplere lokalforeningernes 
aktiviteter,  så vi kan tage opgaver op, som ikke »lig-
ger lige til højrebenet« i lokalforeningens regi. Derfor 
rykker vi ud i vores udstrakte geografiske område fra 
Ålestrup til Skagen med forskellige kredsarrangemen-
ter i årets  løb, fortæller kredsformand i Nordjylland, 
Axel Schade, Brønderslev.

-Således  gennemførte  kredsen  i  fjor  en  vellykket 
naturvandring i Skagens-området. Da vi også gerne vil 
tilgodese den sydlige del af kredsområdet, gennemfører 
vi næste gang en tur til Bramslev Bakker, fiskelejet Sti-
nesminde og Visbyborggård på nordsiden af Mariager 
Fjord lørdag, den 28. august. Der bliver naturvandrin-
ger, sightseeing i egne biler, frokost og senere kaffe.

-Vores efterårsseminar i fjor fandt sted i kulturhuset 
»Trekanten« i Aalborg Øst, med generalsekretær Peter 
Jon Larsen som gæstetaler om »Norden og den globale 
udfordring« med efterfølgende debat. Dette års kreds-
seminar er udformet som en højskoledag for Forenin-
gen NORDEN´s medlemmer på Vrå Højskole, lørdag 
30. oktober, hvor een af årsagerne til højskolens succes 
er hele idéen om de gamle nordiske dyder og det nordi-

ske samarbejde, der igen er 
blevet  aktuel  i  danskernes 
verden.

-Eftermiddagen  står 
i  musikkens  og  sangens 
tegn, da det er lykkedes os 
at få fat i konsulent Johan 
Herold, Åbyhøj med »Nor-
dens tone«. Johan Herold er 
kendt fra utallige optræde-
ner i NORDEN-foreninger 
og Grænseforeningen med 
klaver/flygel  og  sine  sang- 
og  musikarrangementer, 
hvor  vi  alle  bliver  aktive-
ret til  inspiration for vores 
lokalforeningsarbejde.

-Til  gavn  for  lokalfor-
eningernes  rejseaktiviteter 
er det  igen lykkedes for os 

at få rabat med Stena Line i 2010, som omtalt i forrige 
nr. af NORDEN Nu.

Arbejder på tværs
-Èt  af  de  parametre  vi  i  kredsstyrelsen  bruger  som 
målestok for, hvordan det går i vores kreds, er  de års-
beretninger  som  lokalformændene  hvert  år  udfærdi-
ger til de  lokale generalforsamlinger og  indsender til 
landskontoret  sammen  med  regnskaberne.  Vi  beder 
om, at man samtidig  sender den  lokale årsberetning 
til kredsformanden, hvor jeg heldigvis kan tyde, at der 
en voldsom vækst og grøde ude omkring.

-Stor  aktivitet  har  en  tendens  til  at  være  selvfor-
stærkende og generere vækst, og Nordjyllandskredsen 
havde således en samlet medlemsfremgang på 4,6 % i 
fjor.  Jeg  fornærmer  vel  ikke  nogen  ved  at  fremhæve 
lokalafdelingen for Aalborg og omegn, der havde en 
fremgang på 35 % !

-Der kan også spores en tendens til, at flere og flere 
arbejder  på  tværs  af  foreningerne  og  deltager  i  hin-
andens arrangementer og rejser. Jeg kender f.eks. én, 
der deltager i 3 forskellige lokalforeningers rejsearran-
gementer denne sommer : Færøerne, Island og Sverige, 
slutter Axel Schade.  n

Kredsarbejdet – at styrke og supplere
Nordjysk kredsformand om samarbejdet med lokalafdelingerne

Kredsformand Axel Schade

Johan Herold sørger for den musikalske underholdning ved 

dette års kredsseminar i Nordjylland.

Som et eksempel på Nordjyllandskredsens 

arrangementer for lokalforeningerne, ses 

her et glimt fra kredsens naturvandring i 

landskabet ved Råbjerg Mile den 29. sep-

tember i fjor. Guide på turen var naturvej-

leder og formand for NORDEN -afdelingen 

i Skagen, Villy K. Hansen.
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I begyndelsen af marks var jeg på Ålandsøerne for at 
deltage i den årlige litteraturfestival på øen. Festivalen 
finder sted i Mariehamns bibliotek, et smukt moderne 
kulturhus beliggende lige ned til havnefronten.

Her mødes et udvalg af Nordens mest aktuelle for-
fattere, flest kommer dog fra de nærmeste nabolande 
Finland og Sverige. Det er en festival, som har 15 år bag 
sig, der går ry af den, og den trækker også publikum 
fra både Stockholm og Åbo. Tilrejsende kommer med 
færgen, i år gennem et tæt ispakket hav, Ålandsøerne 
ligger ved indgangen til Den Botniske Bugt.

Åland, som øerne også kaldes, er et af de selvstyren-
de områder i Norden. Øgruppen består af over 6.500 
øer og skær og har en befolkning på omtrent 28.000 
indbyggere, det hører under Finland, men langt hoved-
parten  af  indbyggerne  taler  svensk,  som  også  er  det 
officielle sprog. Ålandsøerne har et rigt kulturliv. Langs 
havnefronten ligger de karakteristiske rødmalede træ-
huse samlet i en lille by – en slags kunstnerkollektiv, 
hvor kunstnere inden for alle genrer udstiller og sælger 
deres udsøgte varer: tekstil, strik, smykker, keramik og 
billedkunst. Også musiklivet er livligt på Åland, hvor 
der året igennem afholdes koncerter og om sommeren 
en jazzfestival.

Og så har Ålandsøerne en række forfattere, hvoraf 
den mest  kendte nulevende  er Ulla-Lena Lundberg, 
hvis meget læseværdige bøger også er oversat til dansk. 
En  række  yngre  forfattere  gør  sig  også  gældende  og 
kunne opleves på litteraturfestivalen.

Et lys i vintermørket
»Et lys i vintermørket« – sådan hørte jeg en journalist 
omtale litteraturfestivalen. Og vinter var det stadig på 
Ålandsøerne med masser af sne i gaderne og frostgra-
der,  men  også  utroligt  smukt  med  strålende  sol  det 
meste  af  tiden. Og  festivalen  lyste op med  et  spæn-
dende program, som løb af stabelen over tre dage.

Festivalen har hvert år et tema. Dette års tema var 
»Skygge«. De tre dage festivalen varede var tætpakket 
med programpunkter, og der var stuvende fuldt til de 
fleste arrangementer.

Karakteristisk er det, at alle aldersgrupper deltager. 
Den første dag var ungdommen i fokus. Alle 9. klasser 

på Åland havde  fået præsenteret Skygge-temaet flere 
måneder, før festivalen skulle finde sted. Og de kvik-
keste af eleverne havde indleveret en tekst, som blev 
bedømt af en  jury. De tre bedste  tekstforfattere blev 
kåret som vindere og hentet op på scenen – her havde 
vi måske kimen til kommende forfattere på Åland. En 
af teksterne var sat i musik af en af Ålands kendte musi-
kere, den blev opført for alle skoleeleverne – og vinder 
og musiker blev fotograferet til Ålands Tidende. Og der 
blev udgivet et smukt hæfte med vinderteksterne samt 
andre af de iøjnefaldende tekster.

De øvrige dage var der oplæsning af digte, interviews 
med aktuelle forfattere og samtaler mellem forfatterne, 
som helt åbenlyst trivedes i hinandens selskab og nød 
muligheden for at optræde og møde deres læsere. Og 
når publikum skulle hvile ørerne og tankerne, var det 
til lyden af musik, hvor lokale navne brillerede, bl.a. en 
imponerende guitarist med klassisk repertoire. Han var 
ganske grøn, havde endnu ikke afsluttet skolen, men 
uden tvivl en kommende stjerne.

Kulturlivet trives
Jo, dette er en festival, som man er stolt af på Ålands-
øerne og som der gå ry af. Jeg kan ikke lade være med 
at  sammenligne med de  to  andre  selvstyreområder  i 
Norden – Færøerne og Grønland. Alle tre steder trives 
kulturlivet. Det er som om de selvstyrende lande netop 
pga. deres lidenhed i befolkningstal skal bevise for sig 
selv og omverdenen, at de er i stand til at præstere lige 
så meget som deres nabolande. Instinktivt tænker man 
måske her, at det er en nødvendighed at holde kultur-
fanen højt løftet. Man må sætte sig selv på landkortet 
og gøre opmærksom på sin eksistens i den omgivende 
verden. Man har en stolthed, som man ønsker at vise 
frem. Og man vil gerne præsentere sin egenart gennem 
kultur. Det gør vi også gerne i Sydslesvig – men vi kan 
blive bedre endnu.

Det er inspirerende at udveksle idéer med kultur-
folk fra de selvstyrende områder. Der var f.eks. masser 
af netværk  at dyrke på  festivalen på Ålandsøerne og 
inspiration at hente til den kommende litteraturfestival 
her i grænselandet.  n

Litterær inspiration fra Ålandsøerne
Deltagelse i en festival med 15 år bag sig

Af Anette Jensen
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-Foreningen  NORDEN´s  årbog  2010  handler  om 
det  komplicerede  forhold  Schleswig/Sønderjylland  i 
Danmark, men også Nordens landegrænse mod syd. 
Bogen »Slesvig –ett gränsland i Norden« tager hele den 
historiske baggrund op, da Slesvig udvikledes til et her-
tugdømme under den danske krone med grænseflyt-
ninger bl.a. under de slesvigske krige i 1�00-tallet, frem 
til  folkeafstemningen i 1920, hvor befolkningen selv 
bestemte hvilket land de ville tilhøre, fortæller svensk 
Foreningen NORDEN i sin præsentation af den vel-
skrevne og rigt illustrerede bog på 2�0 sider.

Bogen tager også forholdene op i dag, med den dan-
ske minoritet på den tyske side og modsvarende på den 
danske side. Den portrætterer organisationer, aviser og 
mennesker som tilhører minoriteterne (bl.a. den tid-
ligere danske leder og redaktør i Sydslesvig Karl-Otto 
Meyer) og også de problemer, som Schengen-aftalen 
har betydet med menneskesmugling og  illegal græn-
sehandel.

Naturligt nok beskriver bogen hele den skandinavis-
me i 1800-tallet, der var medvirkende til at Sydslesvigs 
danske befolkning rejste krav om at »komme hjem til 
Danmark«  sluttende  med  folkeafstemningen  efter  1. 
verdenskrig. I omtalen af slaget på Dybbøl Banke i 1864 
bliver det også bemærket, at der deltog mange frivillige 
fra andre nordiske lande - bl.a. 500 fra Sverige - som 
kæmpede sammen med deres danske brødre mod den 
tyske overmagt.

Endelig  indeholder bogen også ren turistinforma-
tion om en del af alle de seværdigheder, som findes på 
begge sider af grænsen bl.a. en omfattende omtale af 
maleren Emil Nolde og museet med en række smukke 
gengivelser  af  hans  værker,  men  også  en  spændende 
beretning om Zeppelin-basen  i Tønder er der blevet 
plads til.

Blandt  forfatterne til bogen er museumsinspektør 
Inge  Adriansen,  Sønderborg,  den  tidligere  svenske 
minister Mats Hellström, chefbibliotekar Lars N. Hen-
ningsen, Flensborg, journalist Carl Otto Brix, tidligere 
DR,  lektor  Karen  Margrethe  Pedersen,  Sønderborg, 
SSW-formand Anke Spooerendonk, Flensborg, samt 
journalist  og  forfatter Sture Näslund, Malmø  ( også 
korrespondent  til  NORDEN  Nu).  Bogens  redaktør 
og medforfatter er informationschef Torsten Hallberg, 
svensk Foreningen NORDEN. 

Et eksempel for andre
-På  senare  år  har  Föreningen  Norden  ägnat  gräns-
områdena  i Norden uppmärksamhet  i årsböcker om 
Karelen  og  Barentsregionen.  Och  nu  är  turen  alltså 
kommen til det dansk-tyska gränslandet. Slesvig har 
genom århundredena varit eet av nordens oroliga hörn 
med maktkamper og gränsflyttningar och med minori-
teter på båda sidorna af gränsen. Hanteringen av dessa 
konflikter  skulle  säkert kunna vara en modell og ett 
eksempel  för  andra orosområden med maktpolitiska 
og etniska konflikter. Här har man nämligen lyckats 
lösa problemen fredligt-vilket gör det hele mer unikt- 
genom att låta människorna bestämma själva, hedder 
det bl.a. i bogens forord af Kristina Persson, formand 
for Foreningen NORDEN i Sverige.

Stor interesse
Årbogen har vakt stor interesse blandt Norden-venner 
i Sverige, fortæller Torsten Hallberg til NORDEN Nu. 
Flere NORDEN-afdelinger har arrangeret studiekred-
se med bogen som udgangspunkt og vil afslutte disse 
møder med busrejser til Slesvig for at få set det som 
bogen handler om, på stedet.  n

Årbogen kan rekvireres for 200 SKR + porto 40 SKR 
ved henvendelse til: foreningen@norden.se

Slesvig – ett gränsland i Norden
Er emnet for svensk Foreningen NORDEN`s årbog 2010
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Jeg er Guds gave
Givet gennem årmilliarder.

Jeg var der
før I kom

og
jeg vil være der

den dag,
da I er væk.

Værn om mig,
JEG

er jeres gave ;
men jer selv 

har I kun til låns.

Den der ødelægger
menneskenes land

ødelægger mennesket,
så menneskenes land

vil stå tilbage
uden menneskene

og uden land !

Menneskenes land
Af Olav Willadsen

Udstillingen med værker af Daniel Bruun,  Johannes 
F.  Klein,  Harald  Moltke  og  Johannes  Larsen,  åbnes 
lørdag den 1�.  september med  fernisering på Dansk 
Centralbibliotek kl. 1�.

I 1927 og 1930 rejste billedkunstneren Johannes Lar-
sen til Island for at skabe sine berømte illustrationer til 
de islandske sagaer. Godt 300 pennetegninger blev det 
til på de to rejser, hvoraf 188 blev benyttet i bogudgivel-
sen. Til udstillingen har Johannes Larsens børnebørn 
Peter, Jonas og Jens S. Larsen udlånt 20 af de tegninger, 
de ejer fra Johannes Larsens sagarejser – de fleste har 
aldrig tidligere været udstillet.

30 år forinden - i 1898 – foretog forfatter, arkæolog 
m.m. Daniel Bruun en af sine mange rejser til Island. 
Denne  gang  for  at  forberede  Nordboudstillingen  på 
Verdensudstillingen  i  Paris  1900,  der  for  alvor  satte 
Island på verdenskortet. Med på  rejsen var kunstne-
ren Johannes F. Klein, som fotograferede, tegnede og 
malede. 

Johannes Larsen Museet i Kerteminde har velvilligt 
stillet  billeder  af  Johan-
nes F. Klein til rådighed, 
ligesom  Daniel  Bruuns 
barnebarn,  Mette  Bru-
un,  velvilligt  har  udlånt 
Daniel Bruuns tegninger 
og billeder fra sin private 
samling.

Senest har udstillings-
arrangørerne  fået  tilsagn 
om at måtte låne 11 lito-
grafier  med  ”Nordlys  i 
Island” af Harald Moltke. 
Malerierne er i øjeblikket 
udstillet  på  Nordatlan-
tens Brygge.

Ambassadør-åbning
Ved åbningen byder Hans Jessen, Sydslesvigs Danske 
Kunstforening velkommen og Vibeke Nørgaard Niel-
sen, Horsens, som har sammenstillet udstillingen, giver 
en introduktion. 

Udstillingen  åbnes  af  Islands  ambassadør  i  Dan-
mark  Sturla  Sigurjónsson.  Desuden  vises  Ágúst 
Guđmundssons film Yfir Kjöl (40 minutter). Indriði 

Lys over Island
Udstilling om danske kunstneres rejser til Island

Nordisk Informationskontor arrangerer i samarbejde 
med Sydslesvigs danske Kunstforening og Dansk Cen-
tralbibliotek i Flensborg udstillingen »Lys over Island«.
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Guðmundur  Þorsteinsson  (1926-2000)  har  skrevet 
manuskriptet  til  denne  lille  smukke  film  om  netop 
Daniel Bruun og Johannes F. Kleins rejse over Kjölur 
i 1898. 

Ved åbningen medvirker endvidere sangerne Kristja-
na Arngrímsdóttir og Kristján Eldjárn Hjartarson fra 
Tjörn i Svarfađardalur. Udstillingen løber til slutnin-
gen af oktober.  n
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»Bøgerne skal læses for LIVETS skyld«, siger Grundt-
vig et sted. Og det er jo sandt. I mødet med den gode 
litteratur bliver man klogere på sit eget og andres liv. 
Og diskuteres læseoplevelsen med andre bliver indsig-
ten ofte endnu dybere.

Denne interesse for  litteratur og eksistensen af de 
mange læsekredse i grænselandet harmonerer naturlig-
vis med, at der ikke mindst i de nordiske lande skrives 
meget  virkelig  god  litteratur.  Nordisk  Råds  Littera-
turpris, som netop er tildelt den finske forfatter Sofi 
Oksanen  for  den  fascinerende  roman  »Renselse«,  er 
med til hvert år at sætte nordisk litteratur i fokus. Og 
her i grænselandet sætter vi også i år den nordiske lit-
teratur på landkortet.

Nordisk Informationskontor og Kulturbüro i Flens-
borg har i samarbejde med en række danske og tyske 
biblioteker taget initiativet til en stor nordisk, dansk, 
tysk litteraturfestival en uge i september 2010. Littera-
turfest.nu er festivalens navn. Vi har inviteret 11 forfat-
tere, 9 nordiske og 2 tyske, som skal turnere på ligeså 
mange biblioteker i hele grænselandet – både syd og 
nord for grænsen, på dansk og på tysk. 

Vi har inviteret kendte navne, for vi vil gerne se et 
stort  publikum. Og med den kolossale  læseinteresse 
som grundlag er vi sikre på publikum til vore arran-
gementer.

I  arbejdsgruppen  for  www.litteraturfest.nu  drøm-
mer vi om en festival, som når langt ud, som inspirerer 
og opliver, og som er med til at  styrke grænselandet 
kulturelt. Vi ønsker, at  festivalen bliver den litterære 
pendant til den nordiske musikfestival folkBALTICA, 
som i april fandt sted for 6. år, og som sidste år havde 
et publikumstal på ca. 5.000.

11 forfattere
Læsekredsene har fået tilsendt et litteraturkompendi-
um på de 11 forfattere, som skal inspirere dem til alle-
rede nu at gå i gang. Adskillige af forfatterne har været 
nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris. Blandt de 
11 kan jeg nævne den islandske forfatter Kristín Marja 
Baldursdóttir, som for alvor har slået sit navn fast gen-
nem sin fortælling om den islandske kunstner Karitas. 
Hun har været her tidligere, og hun har skrevet dele af 

2. bind om Karitas i Flensborg. Forfatteren kan bl.a. 
opleves på Rødding Højskole, hvor hun i festivalugen 
møder de mange læsekredse.

Fra Færøerne deltager Jóanes Nielsen, også en bety-
delig forfatter, hvis poesi ikke mindst imponerer. Han 
har  netop  udsendt  den  anmelderroste  digtsamling 
»Broer af sultne ord«, og også romanen »Glansbilled-
samlerne« har fået berettiget meget opmærksomhed. 

Mikael  Niemi  deltager  fra  Sverige.  Han  tilhører 
den tornedalsfinske befolkning i Sverige. Denne sær-
lige status og mindretalsproblematik i det hele taget er 
omdrejningspunktet i hans fantastiske »Populærmusik 
fra Vittula«,  som er oversat  til mange  sprog og også 
filmatiseret 

Sissel-Jo Gazan, ung dansk forfatter, som er bosat 
i Berlin, og som også har fået meget opmærksomhed 
allerede, repræsenterer Danmark. Og to unge tyske for-
fattere deltager. De to er Judith Herman og Clemens 
Meyer, som begge har modtaget flere priser og allerede 
har slået deres navne fast i den tyske litterære verden. 
Sidstnævnte med  sin  store, urovækkende  roman om 
østtysk ungdom i tiden før og efter Murens fald. »Den-
gang vi drømte« er den danske titel, og den har fuldt 
forståeligt fået meget opmærksomhed.

Udover at litteraturfest.nu sætter fokus på nordisk 
og tysk litteratur og styrker læsningen af litteratur og 
tilstedeværelsen af de mange læsekredse, så vil en sådan 
festival styrke det grænseoverskridende kulturelle sam-
arbejde Det er en provokation at blive kaldt udkant-
område, og betegnelsen »Den rådne banan« for netop 
udkantområderne  provokerer  til  at  smøge  ærmerne 
op.

 Vi har så mange muligheder, når vi går sammen her 
i  grænseegnen. Det  grænseoverskridende  samarbejde 
er inspirerende, og det er med til at sætte os på land-
kortet, så vi bliver centrum i stedet for periferi.  n

Læs mere om festivalen og de 11 deltagende forfattere 
på festivalens hjemmeside www.litteraturfest.nu

Af Anette Jensen

Velkommen til Nordisk Litteraturfest
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Oversætteren Helena Idström har valgt at gengive den 
finske titel på Sofi Oksanens roman ved Renselse, den 
roman Sofi Oksanen fik Nordisk Råds litteraturpris for.

Puhdistus hedder originalen, og det er en af de gloser 
der er så fascinerende ved finsk. På dansk har vi brug for 
mindst 8 forskellige, ikke bare Renselse, men rensning, 
rengøring, udrensning, oprydning, oprejsning/rehabi-
litering,  raffinering,  lutring,  ja,  psykologerne  bruger 
det også for den afreagering i og af sindet som deres 
danske kolleger bruger katarsis om.

En  forfatter kan blive grebet  af misundelse :  tænk 
om  man  på  sit  eget  sprog  havde  tilsvarende  adgang 
til mangetydige ord når man skal finde en titel til sin 
nye roman !

Sofi Oksanens prisvinder af en roman er det hele, 
mindst det hele. Der bliver ryddet op og renset ud. I 
historien, efterkrigshistorien.

Romanen er finsk, men beretningen estisk og betyd-
ningen  endnu  mere  end  nordisk,  den  er  europæisk, 
fordi  de  problemer  den  som  al  god  litteratur  sætter 
under debat, er almeneuropæiske, ja, globale. Derfor 
er den også solgt i 23 lande.

Ikke bare derfor. Det kan anbefales at litteratur sæt-
ter problemer under debat, det er ifølge Georg Brandes 
selve kendetegnet på god litteratur, men det skal mere 
til : værket skal være godt skrevet. Et mesterværk endnu 
bedre.

Renselse er mesterligt skrevet. Jeg har ikke haft lejlig-
hed til at læse Puhdistus, men jeg ved at Helena Idström 
ikke kunne have givet den en så fornem dansk version, 
ifald originalen ikke var mindst  lige så fornem. Den 
kunne såmænd læses og anbefales til læsning blot for 
den sproglige storhed.

En estisk beretning, men  
altså en nordisk roman? 
Kan  nogen  mindes  årene  omkring  Estlands  tilsyne-
komst  efter  et  halvt  århundredes  skyggetilværelse  i 
USSR ? I Foreningen NORDEN var der stærke bevæ-
gelser for at inddrage de baltiske lande i det nordiske 
samarbejde, for det ville så mange i disse lande så gerne 
ind i. Der var intense debatter i foreningens landssty-
relse, og der blev stiftet NORDEN foreninger i dem 
alle tre.

Det danske bogmarked så også pludselig estisk lit-
teratur dukke op, og fagbøger om Estland eller dem 
alle tre, oversættelser af Jaan Kross, Viivi Luik, Emil 

Tode - og  lyrikere som Paul Eerik Rummo (citeret  i 
Renselse) og Jaan Kaplinski.

Det gik i sig selv igen, og efter Estlands optagelse i 
EU er det nordiske ikke længere så interessant.

Estland blev besat af Sovjetunionen sommeren 1940, 
og af Tyskland året efter, hitleristerne ud igen i 1944, 
stalinisterne ind igen samme år. Sovjetisering indledt 
1945-46. Renselse veksler hele tiden mellem 1991-92 og 
1940’erne, endda med tilbageblik til 1930’erne. Sovjeti-
seringen og partisankampene, »skovbrødrene«, spiller 
en den afgørende rolle.

En skæbnefortælling
Geografisk foregår det meste i det vestlige Estland, men 
der er udblik til Vladivostok og Berlin. Forkundskaber 
er som H.C. Andersen foreskrev det, nyttige. Men ikke 
nødvendige. I Renselse som i andre gode romaner står 
der det man behøver at vide, og Renselse er en roman.

Altså ikke historieskrivning, altså ikke samfundskri-
tik, men skæbnefortælling.

Perspektivet er kvindeligt, i en vis forstand kvinde-
politisk. Hændelserne afspejles i to kvinder, en gammel 
bondekone, en ung pige der bliver prostitueret som en 
af de mange, der handles med af mafiaer.

Sofi Oksanen har selv udtalt, at det var et klart sigte 
med romanen, at kvinderne skulle være centrale, i for-
hold til partisankrigen og i forhold til kvindehandelen. 

Uanset  vigtigheden  af  at  det  der  fortælles,  bliver 
læst, uanset glæden ved måden det fortælles på, det rige 
sprog, gør indholdet af det der fortælles, læsningen til 
en næsten uudholdelig oprems-
ning af overgreb og lidelser. Man 
kommer med Oksanen på en tur 
igennem alle helvedes kredse, alt 
det mennesker kan påføre andre 
mennesker  af  lidelser  og  for-
nedrelse,  begrundet  »politisk«, 
begrundet af profitbegær.

Uden at have læst alle de andre 
værker, der i 2009 blev indstilles 
til Nordisk Råds pris, tør denne 
skribent skrive, at Renselse har 
fortjent sin pris.  n

Oksanens roman Renselse oversat 
af Helena Idström Forlaget Rosi-
nante.360 sider, 299,95 kr. 

Årets nordiske prismodtager, Sofi Oksanen, Finland.

Foto – Toni Haerkoenen

RENSELSE – har fortjent sin pris
Forfatteren Søren Sørensen om bogen - og om årets modtager af Nordisk Råds litteraturpris
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Carlsbergs gamle tappehal emmer af lystig løssluppen-
hed. Der skåles, smages, vurderes og snakkes ivrigt om 
et af urstoff erne i nordisk – og særligt dansk – kulinaria : 
Øl ! 

Med næsten 60 stande, hvoraf mange repræsenterer 
mere end et bryggeri eller butik, er der uoverskueligt 
meget at vælge imellem, men når man har de nordiske 
briller på begynder udvalget desværre hurtigt at virke 
begrænset.

Så godt som alle stande varetages af danske bryghuse 
eller forretninger. Kvaliteten fejler absolut ingenting, 
men man undres alligevel over manglen på norske, fi n-
ske og svenske øl.

Lidt, men godt fra Norden
To  stande  tiltrækker  sig  dog  øjeblikkelig  opmærk-
somhed fra NordenNu’s udsendte : Det næsten 12� år 
gamle Föroya Bjór og det ganske nystartede Okkara. 
Førstnævnte  er  særligt  kendt, udenfor Færøerne,  for 

den glimrende guldøl Black Sheep. Som noget nyt hav-
de de i år en lækker, dessertvenlig chokoladeøl med, og 
en ret tyndbenet og vandet rababerbryg.

Okkara er  ikke kendt for noget endnu, men med 
hjælp fra diplombrygger Bjarne Olsen – der tidligere 
har begavet Th  isted Bryghus – har de lavet fl ere meget 
interessante forsøgsbryg, som forhåbentligt dukker op 
på  det  altid  tørstige  danske  marked.  Den  ene  er  en 
pilsner,  lagret  på  vulkanske  sten,  og  med  en  kraftig 

mineralsk smag og en duft af havluft. Den anden er et 
paradoksalt resultat af restriktiv lovgivning, der ellers 
generer brygmestre over hele Norden.

Forbudsnorden
Med undtagelse af Danmark har Norden nogle meget 
skrappe  lovgivninger om produktion, markedsføring 
og salg af øl. En af disse love forbyder vores atlantiske 
broderfolk at sælge øl på over �,�% alkohol. Okkaras 
anden testbryg er noget så sjældent som en porter på 

Af Martin Schjönning

Hvor var den nordiske  bryg ?



Det er den sidste dag af den tre dage lange Ølfestival i 
Valby. Mens jeg går afslappet rundt mellem de forskel-
lige stande, bemærker jeg begivenhedens internationale 
natur : spansk og engelsk tales omkring mig, og svensk 
kan man heller ikke undgå at høre. Øl virker til at være 
noget særlig dansk og der er mange, der er kommet til 
Valby for at få oplivet en rigtig dansk ølfest.

Med  mine  finske  rødder  opfatter  jeg  danskernes 
holdning til alkohol  som meget afslappet og åben. I 
Finland er det Alko, statens spritbutik, der styrer ind-
byggernes alkoholforbrug ved f.eks. at have bestemte 
åbningstider  og  -dage.  I  madbutikker  kan  man  dog 
købe øl og cider, men aldrig efter kl. 21. eller før kl. 9. 
om morgenen.

Finners særlig indstilling til alkohol stammer måske 
fra vores lange historie med forbudsloven, der først blev 
afskaffet i 1931.

Det jeg savnede på ølfestivalen – trods betegnelsen 
ølfestival – var cider ! Tør, kold cider. Selvfølgelig var 
der et småt udbud, og jeg endte med at smage noget 
saftagtig engelsk cider. Jeg tør hævde, at en stand med 
finsk cider ville have været en hit på festivalen. 

Cider er dog på vej ind på markedet – langsomt men 
sikkert. Da  jeg boede  i Danmark for  to år  siden var 
Sommersby lige dukket op i butikkerne og på barerne, 
men det var alligevel få steder man kunne få det. I dag 
kan  man  allerede  mærke  forskellen :  Sommersby  fås 
mange steder og med forskellige smage, men jeg tror 
vi skal vente et stykke tid endnu før udbuddet vokser. 
Hvis man vil have eksotiske varianter skal man til Fin-
land og smage cider med kanel, chili eller salmiak.  n

under 6%, men de har formået at vende de stramme 
regler til en fordel. Porteren er frisk og tørstslukkende, 
men har bevaret det lakridspræg og den mørke brændte 
fedme, der kendetegner øltypen.

Dette enkelte lyspunkt vejer dog ikke op for de bånd 
som love og afgifter lægger på brygmestrene i Norden. 
Der  er  statslige  monopoler  på  de  fleste  alkoholiske 
varer i Norge, Sverige, Finland og Island, og ifølge det 
globale ølprisindeks pintprice.com er Danmark, Nor-
ge, Grønland og Færøerne blandt de ti dyreste lande 
at tæmme ølhunden i – i selskab med lande som Iran 
og Qatar, hvor det rent faktisk er forbudt for lokalbe-
folkningen at indtage alkohol !

En opfordring
Alle disse restriktioner er med til at hæmme udviklin-
gen af de nordiske ølkulturer, og Danmark er – med 
en forholdsvist afslappet lovgivning – kommet meget 
langt foran resten af Norden. Ølfestivalen i Valby er et 
godt eksempel. Der var eksempelvis  ingen norske øl 
at finde, selvom bryggerier som Nøgne Ø og Ægir er 
på kvalitetshøjde med mange danske. Det kan sagtens 
skyldes,  at  der  er  totalforbud  imod  at  reklamere  for 
alkohol  i Norge –  inklusive  at  drive  en hjemmeside 
for firmaet ! Vi har simpelthen ikke hørt nok om norsk 
bryg hernede sydpå.

En snaksaglig frivillig fra Danske Ølentusiaster, der 
står for arrangementet, formulerede problemet meget 
præcist:  »Hvorfor  i  alverden  har  vi  ikke  en  nordisk 
stand ?«

Hermed er en god  idé givet videre. Udover de  to 
færøske bryghuse var der en nordisk godbid af en helt 
anden karakter. Køge-bryggeriet Braunstein er begyndt 
at fremstille en fantastisk vodka og en rigtigt mandfol-
ke-gin,  begge  dele 
baseret  på  grøn-
landsk  indlandsis 
– begge dele abso-
lut værd at  smage. 
God fornøjelse.

Vi siger stor tak 
til  Hylje  Morten-
sen, norsk ølforfat-
ter  og  –entusiast, 
for hans hjælp med 
artiklen.  n

De afslappede danskere
 
NORDEN Nu’s udsendte havde selskab af lands-
kontorets finske praktikant. Hun giver her et kort 
indblik i hvordan man som ikke-dansk nordbo 
opfatter festivalen og det danske forhold til øl

Af Marjaana Mäkelä

Hvor var den nordiske  bryg ?
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Dansk Komponist Forening står som lokal arrangør af 
festivalen Nordiske Musikdage i København i perioden 
den �.-11. september, og som noget helt nyt lægges der 
et særligt fokus på formidling af ny nordisk musik til 
børn og unge.

Med  tre  selvstændige  projekter  kaldet  »skolekon-
certer« »nærkontakt« og »nye nordiske komponisters 
værksted«  får børn og unge  lejlighed til aktivt og på 
tre forskellige områder at arbejde med ny musik- børn 
som publikum, unge som medskabere, arrangører og 
formidlere og børn som kreative skabere.

De tre projekter, hvor bl.a. elever fra Aurehøj- og 
Skt. Annæ Gymnasium deltager aktivt i et samarbejde 
med unge komponister, kulminerer med koncerter fre-
dag den 10. september kl. 12-15 i Koncerthuset i DR 

Byen, hvor elever fra 3.-5.klassetrin får mulighed for at 
arbejde med ny musik i undervisningen via et nypro-
duceret materiale af lektor Else Marie Okkels.

-Over 1.000 skoleelever har allerede tilmeldt sig kon-
certen med værker af bl.a. Pelle Gundmundsen-Holm-
green, og i koncerten deltager DR Vokalensemblet og 
DR Underholdningsorkestret, oplyser koncertdagenes 
koordinator, Sine Tofte Hannibal.

Flere musiksteder
Dette fællesnordiske arrangement gennemføres i sam-
arbejde mellem Dansk Komponist Forening, Nordisk 
Komponistråd med en repræsentant for hvert nordisk 
land og DR. Alle nordiske komponister har på forhånd 
haft mulighed  for at  fremsende værker  til  festivalen, 
hvis kunstnerisk leder i år er Peter Bruun.

Der bliver nordisk musik fra flere musiksteder. Såle-
des åbnes  festivalen onsdag aften den 8.  september  i 
Den grå Hal i Christiania, med medvirken af Athelas 
Sinfonietta  og  efter  den  officielle  åbning  spiller  den 
danske trio Gamán nordisk folkemusik og ny nordisk 
musik.  Endvidere  medvirker  DR  Pigekoret,  solisten 
Eija Kankaanrante samt Stina Hellberg Trio m/gæster, 
efter et komponist-talkshow med Henrik Marstal som 

vært.
Om torsdagen den 9. september er der hele 

dagen en international konference i Nordatlan-
tens Brygge på Amager, om emnet publikums-
udvikling,  med  oplæg,  projektpræsentationer, 
gruppedebat og workshop. Aftenens koncerter 
med ny nordisk musik finder sted i Københavns 
Musikteater i Kronprinsensgade, (hvorfra festi-
valens administration også styres) med deltagelse 
af det svenske orkester Pearls before Swine Expe-
rience, Esbjerg Ensemble  samt duoen George 
Kentros og Mattias Petersson.

Efter  skolekoncerten  fredag  eftermiddag  i 
DR Byen  flytter festivalen tilbage til Den grå 
Hal i Christania om aftenen, med medvirken af 
orkestret Adapter fra Berlin med tyske og island-
ske  værker,  derefter  deltager  Messerkvartetten 
med  elektronisk  musik,  inden  aftenen  slutter 
med  en  strygerlounge  med  Andreas  Bentzen, 
Messerkvartetten og DJ Buda.

Børn og unge engageres 
i ny nordisk musik

Ved Nordiske Musikdage i København fire dage i september

Sine Tofte Hannibal i  

komponistforeningens 

lokaler i Københavns 

centrum.

Gymnasielever mødes med unge nordiske komponister
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TILBUD TIL FORENINGEN NORDEN`s MEDLEMMER
Der bliver mulighed for at købe både partoutkort og bil-
letter til de enkelte koncerter. Medlemmer af Forenin-
gen NORDEN kan købe partoutkort á 300 kr. (normal-
pris 400 kr.) og dagsbilletter á 100 kr. (normalpris 150 
kr.).  Information om billetkøb samt om tider og steder 
for de enkelte arrangementer, kan læses på festivalens 

Ude og inde
Nordiske Musikdage 2010 slutter lørdag den 11. sep-
tember med koncerter både ude og inde. Om eftermid-
dagen præsenteres Nye Nordiske Komponisters Værk-
sted i Københavns Musikskole, som eet af festivalens 
projekter, og senere underholder orkestret Happy Folk 
kl. 16 og 17 på henholdsvis Gråbrødre Torv og Gam-
mel Strand.

Aftenens koncerter finder sted i Borups Højskole, 
hvor  der  fra  kl.  18  er  velkomstmusik  på  gaden  med 
det samme orkester samt Frode Andersen. I højskolens 
gård og senere i salen spiller Ensemble PACE værker af 

Ensemblet Dygong medvirker også ved Nordiske 

Musikdag. Her ses orkestermedlemmerne Nico-

lai Worsaae, Christian Winther Christensen og 

Simon Løffler. Det fjerde medlem, Regin Peter-

sen, sidder bag mixerpulten og styrer lyden.

bl.a. Poul Ruders, det belgiske orkester Ensemble ON 
fortsætter med ny europæisk musik, og »4 Elements« 
afslutter koncerten og dette års festival.

-Selvom det ikke er første gang jeg prøver at være 
medtil at arrangere et så stort arrangement, er det altid 
spændende, og så fortsætter travlheden endda med en 
biennale  i Berlin 14 dage efter med mere ny nordisk 
musik, fortæller Sine Tofte Hannibal, der understreger 
nødvendigheden af dels de mange frivillige bag arran-
gementet dels de nødvendige sponsormidler bl.a.  fra 
nordiske fonde.  n

hjemmeside: www.nordicmusicdays2010.org
Her kan interesserede skoleelever og musiklærere også 
studere det nye undervisningsmateriale, der giver alle 
børn i 3.-5.klasse mulighed for at arbejde med ny musik 
i undervisningen. Materialet relaterer sig til fem særligt 
udvalgte værker af nutidige nordiske komponister og 
kan rekvireres gratis på den nævnte hjemmeside.



26  NORDEN Nu    NR.3 juni 2010

Nu  får  det  nordiske  sprogfællesskab,  det  nordiske 
arbejdsmarked og  grænsehindringer  mellem  landene 
igen politisk opmærksomhed.

Det sker efter formanden for Nordisk Ministerråd, 
Karen Ellemanns møde med Foreningen NORDEN.

Ministeren var på besøg  i  landsforeningens  sekre-
tariat i København og understregede således, at det er 
utroligt vigtig for det danske formandskab at have en 
god dialog med Foreningen NORDEN :

-Med deres 13.000 medlemmer i Danmark har de 

Karen Ellemann : 
Norden er en mental union

Karen Ellemann mødtes den 23. april med  

Foreningen Norden’s landsformand, Arne Nielsen. 

Grænsehindringer og de nordiske sprog stod 
øverst på dagsordenen, da ministeren for nordisk 
samarbejde, Karen Ellemann, var på besøg på For-
eningen NORDEN´s landskontor. 

en utroligt fin føling med, hvad der rør sig af nordiske 
sager i landet, sagde Karen Ellemann.

Ministeren mødtes med landsformand Arne Niel-
sen, og generalsekretær Peter Jon Larsen.

- Det fine ved det nordiske samarbejde er jo netop, 
at det er så dybt folkeligt forankret. Norden er en slags 
mental union, hvor vi føler et fællesskab med hinanden 
på grund af sprog, kultur og samfundsmodel. Vi skal 
derfor  udvikle  og  holde  fast  ved  den  dybe  folkelige 
forankring, understregede Karen Ellemann.  n
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Kunst- og kulturaktørerne i de alle de nordiske lande 
kan nu se frem til en række nye kulturpolitiske priori-
teringer. Det er resultatet af kulturministrenes vedta-
gelse af en ny vision og handlingsplan for det nordiske 
kultursamarbejde 2010-2012. Samtidigt starter evalu-
ering af kulturministrenes kulturreform fra 2007.

Nordens kulturministre er netop blev enige om en 
ny vision for det fællesnordiske kultursamarbejde. De 
næste to år har ministrene valgt at sætte ekstra fokus 
på fem områder.

Prioriteringerne vil ske i tæt samarbejde med de fæl-
lesnordiske kunst- og kulturinstitutioner og omfatter 
følgende områder:

•    Globalisering
•    Børn og Unge
•    Kulturarv
•    Mangfoldighed
•    Sprog

Kulturministrenes prioriteringer er fastholdt i to doku-
menter, et strategisk dokument og en handlingsplan.

Handlingsplanen lægger sig tæt op ad visionen, men 
er dynamisk og vil blive årligt opdateret årligt. Doku-
menterne  udkommer  på  tryk  på  syv  nordiske  sprog 
og vil være tilgængelige på Ministerrådets hjemmeside 
fra 1. juni.

Evalueringen af kulturreformen 
Samtidigt  har  kulturministrene  set  nærmere  på  den 
store reform af kultursamarbejdet fra 2007.

Den nordiske samarbejdsstruktur på kulturområdet 
har undergået forandringer de seneste år, og målet er 
at  gøre  samarbejdet  endnu mere  åbent og fleksibelt. 
Udviklingen vil derfor fortsætte de kommende år med 
fokus både på den individuelle kunstner og de folkelige 
fællesskaber.

Kulturministrene har nu besluttet at igangsætte en 
evaluering af kultursamarbejdet som skal være afsluttet 
i marts 2011.

Tilpasningen  af  præmisserne  for  det  fællesnordi-
ske kultursamarbejde vil ske kontinuerligt i takt med 
udviklingen og udfordringerne både i og udenfor Nor-
den.  n

Ny vision for det fællesnordiske  
kultursamarbejde

Som omtalt i forrige nr. af NORDEN Nu er det danske 
teater Får 302 i København, en aktiv medspiller i det 
nordiske teatersamarbejde, og det har nu også givet sig 
et kontant resultat.

Nordisk  Kulturfond  har  den  12.  maj  uddelt  sin 
største bevilling  til  et  enkelt  fællesnordisk  teaterpro-
jekt. Under overskriften ÅRETS NORDISKE SCE-
NEKUNSTBEGIVENHED  har  Fonden  udpeget 
det  svensk-dansk-islandsk  scenekunst-samarbejde 
UDVANDRERNE til at modtage tre millioner dan-
ske kroner.

Denne  fælles nordiske musikteaterforestilling  for-
tæller  historien om udvandring og migration  set  fra 
Sverige,  Danmark  og  Island.  En  enkelt  mands  rejse 
sætter en lokal verden i stå, for når den store verden 
flytter sig, så standser den lille verden.

Det er Malmö Stadsteater, der sammen med Teater 
Får302 og islandske Vesturport, modtager støtten fra 
Nordisk Kulturfond til den nyskabende forestilling.

De tre teatre har sammen med den svenske manu-
skriptforfatter Lucas Svensson udviklet »Udvandrerne« 
og stykket instrueres af islandske Gísli Örn Garðars-
son, en af Nordens mest talentfulde unge instruktører. 
Den kendte danske skuespiller Lars Mikkelsen medvir-
ker ligeledes i projektet.  n

Millionstøtte til nordisk teater

ÖRESUND. Inför höstens riksdagsval planerar pend-
larföreningen  Öresundsborger  att  bjuda  in  svenska 
politiker till en konferens för att pressa dem på frågor 
om gränshinder. Den nyvalda ordföranden Kim Ras-
mussen trycker särskilt på a-kassefrågorna.

Den som bor i Sverige och jobbar i Danmark betalar 
till den danska a-kassan, som har en högre månadsavgift 
än de svenska. Men om personen blir arbetslös, kommer 
ersättningen från den svenska a-kassan – och är lägre än 
den danska. Det är något som Foreningen Öresunds-
borger, med cirka tusen medlemmar, vill förändra. 

- Att förlora jobbet är dåligt i sig och sedan hamnar 
man i ett hålrum mellan Sverige och Danmark där man 
förlorar en del av sin ersättning, säger Kim Rasmussen 
till Nytt från Öresund. 

På  en konferens  i  augusti  kan pendlarna  få  träffa 
svenska  rikspolitiker  för  att  få  höra  hur  de  vill  lösa 
gränshinder, som det med a-kassan.

- Vi vill gärna att de kommer och berättar vad de gör. 
Och inför riksdagsvalet brukar politikerna vara intres-
serade av att träffa sina väljare, säger Kim Rasmussen.

Öresundsborger planerar 
konferens om gränshinder

Foreningen NORDEN                                            w
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Udvisninger af nordiske statsborgere på grund af beho-
vet for sociale ydelser bekymrer flere nordiske politi-

kere. Det viser sig at der hovedsageligt 
er tale om en dansk praksis.

Det er meget bekymrende at  ikke 
alle de nordiske lande overholder den 
nordiske konvention,  og  at nordiske 
statsborgere udvises fordi de har behov 
for sociale ydelser. Det er i strid med 
de nordiske regler, siger Niinistö.

Ville  Niinistö  (Gröna  förbundet, 
Finland), formand for Medborger- og 
Forbrugerudvalget  i Nordisk Råd, er 

meget bekymret over denne praksis hvor nordiske stats-
borgere udvises fordi de ikke kan forsørge sig selv.

- I Norden har vi for det meste ret til at bosætte os 
hvor vi vil. Det er meget bekymrende at ikke alle de 
nordiske  lande overholder den nordiske konvention, 
og at nordiske statsborgere udvises fordi de har behov 
for sociale ydelser. Det er i strid med de nordiske regler, 
siger Niinistö.

Også danske Hanne Agersnap (SF) fra Medborger-
udvalget er kritisk over for udviklingen.

- Dette er en uacceptabel udvikling, og den vidner 
om en manglende vilje til nordisk integration fra dansk 
side.

Agersnap understreger at hun kunne tænke sig at 
komme til bunds i hvorfor den danske praksis er sådan, 
og at den bør ændres således at danskerne også bliver 
solidariske i en nordisk sammenhæng.

For nylig kom det frem at ti nordiske statsborgere 
i 2009 blev udvist fra Danmark fordi de ikke kunne 
forsørge sig selv. Blandt de udviste var en gravid stu-
derende fra Norge.

Medborger- og Forbrugerudvalget spurgte i januar 
de nordiske regeringer om hvilken praksis de forskel-
lige lande har i forhold til udvisninger af nordiske stats-
borgere. Af svarene fremgik det at både Danmark og 
Sverige kan udvise nordiske statsborgere hvis de udgør 
en  social belastning. Men tallene viser at det kun er 
Danmark som praktiserer dette.

De finske, islandske og norske regeringer oplyser at 
de kun udviser personer som enten er dømt for straf-
bare kriminelle handlinger eller som udgør en trussel 
mod samfundets sikkerhed.

Medborgerudvalget vil nu bede den danske minister 
for nordisk samarbejde om en nærmere forklaring på 
denne  praksis.  Det  kom  frem  på  udvalgsmødet  ved 
Nordisk Råds aprilmøder i Norge.  n

Se også Foreningen NORDEN´s repræsentantskabs 
udtalelse om dette emne, på bagsiden af bladet.

Danske udvisninger bryder nordiske regler

Grøn vækst var temaet for statsministrenes globalise-
ringsforum som i år blev afholdt i Danmark. Den 20. 
maj  mødtes  de  fem  nordiske  statsministre  fra  Dan-
mark, Finland, Island, Norge og Sverige med repræ-
sentanter fra de selvstyrende områder Grønland, Færø-
erne og Åland, samt repræsentanter fra erhvervslivet, 
medierne  og  forskningsverdenen.  Statsminister  Lars 
Løkke  Rasmussen  var  sammen  med  Nordisk  Mini-
sterråds generalsekretær, Halldór Ásgrímsson, vært for 
mødet, der fandt sted på Comwell Borupgaard nord 
for København

Tanken om at afholde et årligt globaliseringsforum 
hviler  på  statsministrenes  ønske  om  at  diskutere  og 
udvikle idéer i forhold til globaliseringens udfordrin-
ger og muligheder med Norden som udgangspunkt. 
Forummet  skal  være  inspirerende  og  rådgivende  for 
de nordiske statsministre og det nordiske samarbejde 
i sin helhed.

Norden står over for nye udfordringer, ikke mindst i 
forbindelse med den økonomiske krise og skal  dermed 

Nordisk globaliseringsforum i Danmark
ruste sig til en stigende global konkurrence. Det gælder 
også inden for områder hvor de nordiske lande tradi-
tionelt  er  stærke,  som eksempelvis  inden  for højtek-
nologi,  innovation  og  udvikling.  En  grundlæggende 
global omstilling af produktion og forbrug bevæger sig 
i en grøn retning. Det skaber gode muligheder for de 
nordiske lande, men forspringet inden for det grønne 
område kan ikke tages for givet. På forummet blev der 
fokuseret på  to konkrete udfordringer : Norden  som 
lavenergisamfund og Norden som grønt teknologila-
boratorium.

Som  indbudte  internationale  gæster  deltog  Jere-
my  Oppenheim,  Global  Director,  McKinsey  & 
Company’s Climate Change Special Initiative, Pascal 
Lamy, Director-General, World Trade Organization. 
Q&A og Jørgen Ørstrøm Møller, Singapore Manage-
ment  University/Copenhagen  Business  School  Også 
samarbejdsministrene, som er ansvarlige for det nordi-
ske samarbejde, deltog i mødet sammen med Nordisk 
Råds præsident, Helgi Hjörv.  n
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Främja  intresset  för  nordiskt  samarbete  hos  unga 
genom ökade kontakter mellan skolor i Norden. Den 
uppmaningen kommer Minna Lindberg, president för 
Ungdomens Nordiska Råd (UNR), med till Nordiska 
ministerrådet. 

Lindberg  och  övriga  medlemmar  från  UNR:s 
presidium  träff ade  i  marts  Danmarks  nordiska  sam-
arbetsminister Karen Ellemann  för  att diskutera vad 
ministerrådet kan och tänker göra för att få komman-
de generationer att  engagera  sig mera  i det nordiska 
samarbetet. Danmark verkar i år som ordförande för 
Nordiska  ministerrådet,  de  nordiska  regeringarnas 
samarbetsorgan.

-Genom att vara delaktig och få egna erfarenheter 
om  nordiskt  samarbete  växer  också  intresset  för  det 
nordiska samarbetet. Därför är det viktigt att vi främjar 
möjligheter för framför allt skolklasser att delta i olika 
utbytesprogram, poängterar Minna Lindberg från Fin-
land.

Ungdomar nås enligt UNR bäst genom skolorna, 
och därför bör man i grundskolorna och andra stadiets 
utbildning (gymnasium och yrkesskola) aktivare vara i 
kontakt med jämnåriga ungdomar i de olika nordiska 
länderna och de självstyrande områdena.

-För att vi också i framtiden ska ha en generation 
intresserad av Norden måste vi alla med gemensamma 
krafttag erbjuda nordisk gemenskap till skoleleverna, 
avslutar Lindberg efter sitt möte med Karen Ellemann 
på Nordens dag den 23 mars.

Ungdomens Nordiska Råd godkände en resolution 
med samma tema på sin session i Stockholm i oktober 
2009.  n

(Norden i dag)

Skolutbyten ökar 
intresset för det 
nordiska

Gør mere for de nordiske sprog !

Jeg har netop  læst  i  jeres blad  (2010  -  jan.),  at man 
nævnte noget om det skandinaviske. Dog bør man nok 
gøre noget for de skandinaviske sprog i den danske fol-
keskole. Jeg har på fx. Vordingborg Seminarium måt-
tet opleve, at en »deltids« dansklærer end ikke kunne 
udtale de almindeligste norske og svenske ord. Og hvis 
man vil fastholde et minimum af forståelse af nordiske 
sprog, da hjælper det altså  ikke at end  ikke en  lærer 
kan det, - jeg måtte rette fl ere gange medstuderende i 
sproglige udtale.

Enten  bør  Foreningen  NORDEN  direkte  rette 
henvendelse  til de danske  seminarier  (hvor  jo dansk 
er hovedfag - inkl. nordiske sprog) eller via undervis-
ningsministeriet.

Andre  sprog har  jeg  også  set  blive nedprioriteret, 
selvom  en  europæisk/global  sammenhæng  er  vigtig. 
Det tyder på, at man ikke tænker særligt visionært.

Man kan naturligvis ikke lære alt muligt, men For-
eningen NORDEN bør så afgjort påpege, at nordiske 
sprog bør støttes mere end i dag - det har jo også noget 
med kulturbaggrunden at gøre. Og det hjælper jo ikke 
at  seminarie-lærere  er  inkompetente  rent  sprogmæs-
sigt.

Omkring år 800 -  1000 talte man  jo  i Norden et 
næsten fælles sprog ! !

Med venlig hilsen, 
Søren Hansen

Nykøbing F.

Læserne mener

NORDEN Nu 
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– DEN MONUMENTALE OG DÆMONISKE ENER

Jeg boede fire, fem år af min barndom i udkanten af 
Vigelandsparken. De få fotografier fra den gang viser 
min mor med barnevogn og mig foran en af de store 
smedejernsporte, foran Livshjulet, Fontænen, rækken 
af figurer over broen, Monolitten, og ikke mindst men 
»Sinnataggen« (på dansk vel noget i retning af »arrig-
trolden« eller »hidsigproppen«) der stod og stampede 
på sin sokkel med forvredet ansigtsudtryk. Senere blev 
det  stedet,  hvor  jeg  løbetrænede,  gik  tur  med  mine 
første kærester, viste muskler og sprang fra 10 meteren 
( eller var det kun 7) på Frognerbadet, eller var vidne til 
vinterens første langrendsløb, »Monolittrennet«. Vige-
landsparken var ganske enkelt en del af mit cellesystem 
og er det nok den dag i dag. Manden bag vidste jeg 
ikke ret meget om.

Dramatisk opvækt
Norges  største  billedhugger  hed  oprindelig  Adolf 
Gustav Thorsen og blev født i Norges sydligste by, Man-
dal, nærmere bestemt den lille bygd Vigeland som lå i 
nærheden. Moren hed Anna og var en klog kone, som 
mange i byen opsøgte for at få gode råd, og som sønnen 

tænkte på med stor ømhed. Faren Elisæus var 
hendes  diametrale  modsætning.  Han  var  en 
anerkendt snedkermester i byen og præget af 
tung religiøsitet og et voldsomt temperament. 
»Min far er den største og stærkeste mand jeg 
har set. Og stille. Forfærdelig. Vi var alle rædde 
for ham. Han kunne bare se op, så skælvede 
vi. Bare han bevægede en finger var det noget 
overnaturligt,  noget  guddommeligt,  som  vi 
bare havde at adlyde«, skrev Gustav senere.

Efter en periode med velstand begyndte det 
at gå dårligt både med farens helbred og forret-
ningerne. Han begyndte også at drikke. Samti-

dig havde han et forhold til en yngre kvinde som boede 
i nabohuset. Sidespringene blev efterhånden også udvi-
det til andre af byens unge piger. En af dem fik han 
barn med. Det blev en stor ydmygelse for familien, og 

moren flyttede en periode hjem til sin far på Vigeland. 
Disse tidlige familietraumer gjorde stærkt indtryk på 
Vigeland og prægede ham resten af livet.

Det frembrusende talent
Gustav viste tidligt et imponerende talent for at skære 
i  træ, og da han var 1� år gammel drog han til Kri-
stiania som læredreng i snedkerfaget. Men det var bil-
ledhugger han ville være. Disse planer blev pludselig 
afbrudt da hans far døde i 1��6. Han blev nu tvunget 
til at tage hjem for at hjælpe familien, men han brugte 
fritiden godt. Tre år senere rejste han tilbage til hoved-
staden med en bunke skitser og tegninger og fik støtte 
af  billedhuggeren,  Brynjulf  Bergslien,  hvis  berømte 
rytterstatue af Karl Johan pryder Slotspladsen i Oslo. 
Han så straks drengens talent og hjalp ham lidt øko-
nomisk. Samtidig rådede han ham til at tage Vigeland 
som efternavn  i  stedet  for Thorsen. Han mente, det 
passede bedre til en så talentfuld ung mand.  Samme år, 
1��9 debuterede Gustav Vigeland på Høstutstillingen 
i hovedstaden.

I 1891 gik turen til udlandet. Først til København, 
der han arbejdede sammen med Vilhelm Bissen. Han 
fik et stipendium hjemmefra, som gjorde det muligt for 
ham at blive i Danmark resten af året. Har lavede han sit 
første mesterværk, skulpturgruppen ”Forbandet”, som 
for alvor røbede hans format. Gruppen viser en mand 
og en kvinde, deres to børn og en hund, som drives 
væk fra en skam eller forbandelse. Oprindelig kaldte 
Vigeland skulpturen for »Kain og hans slægt på flugt«, 
men  ændrede  navnet,  muligvis  for  ikke  at  give  den 
bibelske associationer. Man kan ikke undgå at tænke på 
Vigelands egen familieskæbne, når man ser den smerte, 
som præger skulpturen. Det var noget helt nyt i norsk 
billedkunst. Alle  var  begejstrede  og udråbte den  22-
årige til Norges største billedhugger gennem tiderne. I 
1893 opholdt han sig nogle måneder i Paris, hvor han 
naturligvis kontaktede den store Auguste Rodin, som 
gjorde et vældigt indtryk på nordmanden. 

GUSTAV VIGELAND

Af Terje Nordberg
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Dæmonerne…
Da  han  kom  hjem  udførte  Vigeland  sit  andet  ung-
domsstorværk, relieffet »Helvete«, som også udtrykker 
den desperation han kendte så godt fra sit eget liv. I det 
hele taget går dødstankerne igen i en stor del af hans 
arbejder, og de små skeletagtige figurer er typiske for 
den tid. Det er følelserne han vil have frem, og de er 
langt vigtigere end de præcise detaljer.

I 1894 holdt Gustav Vigeland sin første separatudstil-
ling med over 50 arbejder. Det var den største udstilling 
nogen norsk billedhugger havde holdt. Fem år senere 
holdt han endnu en – men så blev der ikke flere. Men to 
gange, i 1916 og 1930 åbnede han sit atelier for et stort og 
nysgerrigt publikum, som gerne stod i timelange køer 
for at få et glimt af den mystiske Vigeland. Kritikerne 
var også begejstrede, men det var ikke det samme som 
at han kunne leve af sin kunst. Derfor arbejdede han, 
som flere andre norske billedhuggere med at restaurere 
Nidarosdomen i Trondheim. Her kunne han frit lade 
sig inspirere af middelalderens fantasifulde drager og 
uhyrer i evindelig kamp med mennesket.

Der var også mange dæmoner i Gustav Vigelands 
sind,  og  på  mange  måder  lignede  han  sin  far.  Han 
var det vi i dag ville kalde en fuldblods »workaholic«. 
Arbejdet var hele hans liv, og ofte gik det på helbredet 
løs i de iskolde, trækfyldte skure han arbejdede i. Her 
kunne han  isolere  sig  i  ugevis uden nogen  form  for 
menneskelig kontakt. »Jeg er min værste ven og min 
bedste fjende. Mit arbejde fortærer hver Time af mit 
liv.«

… Og kvinderne
Forholdet til kvinder, især de unge piger som sad model 
for ham var en anden besættelse. Det førte til en række 
komplicerede  forhold. Først  til Laura Andersen  som 
han blev gift og fik to børn med. Ægteskabet var nær-
mest proforma  for Vigeland ønskede  sig  ikke nogen 
familie. Det kom  til  et uundgåeligt brud og  en  åre-
lang og opslidende skilsmisse fulgte. De børn, Else og 
Gustav jr. ønskede han ikke kontakt med. Ikke en gang 
da de henvendte sig til ham ville han se dem. Senere 
blev Inga Syvertsen hans altopslugende muse i over 20 
år. Men også dette forhold fik en smertefuld afslutning, 
for endnu en gang blev Vigeland besat af  en af  sine 
yngre modeller, Ingrid Vilberg, som han levede sam-
men med den sidste del af livet.

Tiltrækningen mellem mand og kvinde går som en 
rød tråd gennem hele hans skaberværk. Flere af hans 
skulpturer var imidlertid for sanselige og direkte efter 
tidens smag og i mange tilfælde var smerte, lyst, vrede 
og ømhed, afstand og nærhed tæt bundet sammen.

Parken tager form
Vigelands hovedinteresse de sidste �0 år var at skabe et 
stort fontæneanlæg i Oslo. Han kom med flere forslag 
til hvor det kunne være, og  jo  større modstand han 
mødte, desto større og mere monumentale og massive 
blev  hans  figurer. Til  sidst  var  der  i  alt  60  skulptu-
rer og grupper, som krævede en umådelig stor plads. 
I 1922 foreslog han derfor at det hele skulle placeres i 
en skulpturpark på alt 32 hektar i Frognerparken. Det 

Skulptur i Vigelandsparken.

Photo: Nancy Bundt – Innovasjon Norge

»	»	»
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blev vedtaget i 192� og i 1931 blev den endelig plan 
underskrevet. Kronen på dette enorme værk var den 
17 meter høje og �70 tons  tunge monolit  som med 
sine 121 figurer slynger sig ind i hinanden. Den skulle 
stå som et symbol på menneskelivets evige runddans 
fra fødsel  til død, smerte,  lyksalighed og fortvivlelse. 
»Søilen,  det  er  mit  eget  liv  –  stengrupperne  er  som 
akkorder – søilen er min religion« skrev han i et brev til 
en ven i 1921. Efter at granitblokken blev sat på plads i 
1927 pågik selve udhugningen i 13 år. I 1931 tegnede 
han også de fem smedejernsporte som danner hoved-
indgang til parken. Som prikken over i et satte han �� 
bronceskulpturer på broen over Frognerbækken.

Gustav Vigeland var livet igennem en kontroversiel, 
nærmest mytologisk person. Det kom ikke mindst til 
udtryk i de første krigsår. Mange mistænkte ham for at 
have nazistiske sympatier, som f.eks. Pola Gauguin, den 
berømte malers søn, som skrev om Vigelandsanlægget : 
» ..opblæst heroiske holdninger hos mændene med den 
kortklippede frisure i modsætning til de brede, mælke-
tunge kvinder med udslået langt hår eller fletninger er 
helt i nazistisk ånd«. Andre har i anlæggets grundplan 
set et kors og hævder at denne symbolik skulle være 
bevidst fra Vigelands side – noget han aldrig selv lagde 
op  til.  Selv  skrev han  i  1901 :  »Det  er  ikke  altid den 
største digter der har mest ret til at tale om livet. Det 
er den som livet har bidt dybest.«

Gustav Vigeland holdt sig meget for sig selv. Han 
sagde at det var fordi han ikke ville lade sig påvirke af 
andre menneskers indskrænkede ideer, men ville beva-
re et åbent og bredt syn på livet. Han vidste ikke, hvad 
det var at slappe af. På en ferietur til Larvik sagde han : 
»Det er slidsomt at hvile. Men jeg holder vel ud blot 
jeg hænger i. Man må jo finde sig i sin skæbne og tage 
den ferie som skal være gavnlig for en. Bare jeg kunne 
forstå gavnet.« Til sidst var det kun hans lille niece Kari 
som var et lyspunkt for ham. Han døde den 12. marts 
1942.  n

Trods arbejdsløshed og økonomisk krise er der stadig 
kamp om kvalificeret arbejdskraft. Netop kampen om 
de  gode  hoveder  var  i  fokus  den  3.  maj  på  en  nor-
disk konference om international rekruttering. En ny 
rapport konkluderer, at de nordiske arbejdsmarkeder 
åbnes mere og mere for arbejdskraft udefra.

De kloge hoveder er i høj kurs på den internationale 
jobbørs og de nordiske  lande åbnes  i  stadig stigende 
grad for arbejdskraftindvandring – men kan Norden 
overhovedet være med i konkurrencen ?

Befolkningstilvæksten  i  Norden  er  for  lav  til  at 
opveje det faktum, at stadig færre yngre mennesker i 
fremtiden skal forsørge stadig flere ældre mennesker.

Derfor er der et behov for at tiltrække og fastholde 
udenlandsk arbejdskraft. Udfordringen er at gøre det 
i praksis.

Netop det problem stillede Nordisk Ministerråd den 
3. maj skarpt på ved en konference om udfordringerne i 
international rekruttering. Konferencen var et led i det 
danske formandskab for Nordisk Ministerråd og blev 
arrangeret af det danske Beskæftigelsesministerium.

I  foråret  tog  den  danske  regering  således  tre  nye 
initiativer  på  blandt  andet  Beskæftigelsesministeriets 
område, som skal gøre det lettere at rekruttere uden-
landsk arbejdskraft.

Samtidig  udgiver  Nordisk  Ministerråd  rapporten 
»Rekruttering  av  kompetansearbeidskraft  fra  tred-
jeland  til Norden«,  som konkluderer,  at de nordiske 
arbejdsmarkeder åbnes mere og mere for arbejdskraft 
udefra. I rapporten gives der en række gode eksempler 
fra  de  nordiske  lande  på,  hvorledes  sådanne  rekrut-
teringer kan foretages med succes.

»De  forventede  demografiske  ændringer  og  den 
deraf følgende mangel på arbejdskraft er en af hoved-
forklaringerne bag denne udvikling. Paradoksalt nok 
er dette  sket  lige op til finanskrisens udbrud og den 
efterfølgende  stigende  ledighed«,  fremgår  det  endvi-
dere i rapporten.

Nyhedsbrevet Arbeidsliv i Norden tog også »Jagten 
på højkompetent  arbejdskraft«  op  i  sit majnummer.
Det konkluderer blandt andet, at et godt arbejdsmiljø 
og gode sociale systemer er lokkemiddel nummer et på 
det globale jobcenter.

De kloge hoveder er med andre ord i høj kurs på den 
internationale  jobbørs – men kan de nordiske  lande 
være med  i  konkurrencen ? Det  belyses  bredt  i  disse 
udgivelser og aktiviteter.  n

Haves : 
Mangel på arbejdskraft 
Ønskes : 
Indvandring

Pendlere bliver låst

Arbejdskraftens frie bevægelighed bliver hæmmet alvor-
ligt, fordi det efter den 1. maj ikke længere er muligt at 
modtage danske dagpenge, hvis man bor i udlandet og 
arbejder her, selv om man har betalt til dansk a-kasse i 
årevis, skriver Dansk Magisterforenings medlemsblad. 
Ændringen  rammer bl.a.  flere  end 10.000 danskere, 
der hver dag pendler til jobbet fra deres bolig i Sverige. 
(RB)   n
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Overvejelserne om en helt ny  fællesnordisk  tv-kanal 
får  fortsat  stor  opmærksomhed  i  de  nordiske  lande. 
Nu vil Nordisk Råds Kultur- og uddannelsesudvalg gå 
videre med tanken om det nye tv-tilbud til de nordiske 
tv-seere.

Parlamentarikerne  fra  Nordisk  Råds  Kultur-  og 
uddannelsesudvalg nedsætter således en arbejdsgruppe, 
der skal de nærmere på mulighederne for at etablere et 
nyt fællesnordisk tv-program. Samtidig skal en række 
eksperter granske de juridiske, tekniske og økonomiske 
udfordringer.

Kultur- og Uddannelsesudvalget gennemførte under 
Nordisk Råds møder i Oslo den 14. april et seminar om 
fremtiden for nordisk public service samarbejde. Nor-
disk Råd kan ikke selv tage beslutning om at etablere 
en fælles tv-kanal. Det vil derfor være op til de nordiske 
regeringer at blive enige om en helt ny fælles tv-kanal 
inspireret af den tysk-franske kulturkanal Arte.

I sidste ende er det regeringerne i hvert af de nordi-
ske lande, som sammen tager en eventuel beslutning 
om at oprette en ny fælles kanal. Derfor er parlamen-
tarikerne meget interesserede i en tæt dialog med bran-
chen og med de nordiske public servicestationer om 
mulighederne i et tæt samarbejde om en sådan kom-
mende kultur-kanal.

Meget interessant
-Hvis de nordiske lande trækker hovedlinierne op for 
en sådan fælles tv-kanal, så vil et samarbejde med os 
være meget interessant, siger André de Margerie, chef 
for den fransk-tyske public service kanal Arte´s inter-
nationale afdeling, ifølge det svenske nyhedsbrev Pub-
lic Access. Arte har et budget på fire mia. svenske kr. 
og sender nogle af Frankrigs og Tysklands bedste public 
service produktioner tosproget til begge lande.

-Formålet er at bl.a. at øge  forståelsen over græn-
serne og at tilbyde et europæisk alternativ til den anglo-
saksiske  kulturdominans,  hvorfor  vi  har  sympati  for 
det nordiske projekt. Vil de nordiske lande være med 
til at afbalancere imod det store udbud af amerikanske 
tv-programmer, så har Arte meget at  tilbyde, under-
streger de Margerie.

Stein-Roger Bull, Nordisk Film, mener at hele den 
nordiske kultursektor er  i  færd med at blive besejret 

af, at så mange tv-kanaler foretrækker at vise kommer-
cielle, publikumsvenlige programmer Kan så forskel-
lige lande som Tyskland og England enes om en fælles 
kultur-kanal, så kan Norden også og vi bør være parate, 
når Arte er rede til at støtte os, understreger han.

Det er ikke primært hensigten, at den nordiske fæl-
les tv-kanal skal ikke producere egne programmer, men 
videresende og samsende tv-produktioner fra f.eks. de 
nationale public service stationer i Norden som DR, 
NKR, SVT og YLE.

Et alternativ
Blandt fortalerne i Nordisk Råd for en nordisk tv-kanal 
er det svenske Højres kulturpolitiske talsmand, Olemic 
Thommesen :

-Med en samnordisk tv-kanal ville befolkningerne 
i de nordiske lande få et reelt alternativ til det massive 
udbud af amerikansk produceret tv. Samtidig ville det 
blive en ny platform for at øge interessen for nordisk 
kunst og kultur ikke bare i Norden, men også i andre 
dele af Europa.

-Ideen  med  en  nordisk  kultur-tv-kanal  a  la  den 
fransk/tyske  ARTE  er  spændende,  og  derfor  har  jeg 
som formand for Nordisk Råds kultur- og uddannel-
sesudvalg også igangsat dette udvalgsarbejde for at få 
konkretiseret ideen. Vi har utroligt mange spændende 
nordiske tv-programmer, som i dag kun når deres nati-
onale  publikum,  men  som  kunne  udsendes  til  gavn 
for alle nordboere. Derfor håber jeg at det vil kunne 
realiseres - gerne i et samarbejde med de nordiske pub-
lic-service-stationer,  siger  folketingsmedlem  Mogens 
Jensen (S) til NORDEN Nu.  n

Med yderligere mulighed for europæisk samarbejde

Udvalgsformand 

Mogens Jensen 

– har igangsat 

udvalgsarbejde.

Politiker-ønsker om fællesnordisk tv-kanal
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Hæder til NORDEN-kasserer

Den aktive kasserer for Foreningen NORDEN i Syd-
slesvig,  Anne Margrethe Jessen,  modtog  ved  general-
forsamlingen  i Grænseforeningen  for Sønderborg og 
omegn, foreningens hæderspris, der gives til en person, 
som har ydet en særlig kunstnerisk eller kulturel indsats 
i grænselandet.

Prismodtageren var selv til stede ved generalforsam-
lingen sammen med sin mand, hvor hun blev hyldet 
og modtog hædersprisen på  3.000 kr. Hun har  i  en 
menneskealder ydet  en  stor  indsats også  som korps-
rådsformand i Dansk Spejderkorps Sydslesvig og som 
skoleleder på Oksevejens Skole ved Flensborg.   n

En nordisk sprogkonferen-
ce 27-2�. april slog fast, at 
det kræver en større natio-
nal  indsats  at  sikre  sprog-
forståelsen mellem landene 
i Norden, som er faldende. 
Skal  udviklingen  vendes, 
bør undervisningen i dansk, 
svensk og norsk starte alle-
rede i 1. klasse, strække sig 
over mere end tre klassetrin 
og bruges som indgang til 
undervisning i andre sprog, 
eksempelvis engelsk.

Sprogforståelsen mellem 
de nordiske lande var såle-
des i fokus på konferencen 
med  det  danske  formand-
skab for Nordisk Minister-

råd som vært. Konferencen fokuserede samtidig på de 
nordiske landes behov for fremmedsproglige kompe-
tencer. Deltagerne var sprogeksperter fra hele Norden, 
inklusive Færøerne, Grønland og Åland.

Sprog er en kulturbærende faktor, men værdien af 
en  fælles  nordisk  sprogforståelse  omfatter  en  række 
andre  faktorer  også,  var  eksperterne  på  konferencen 
enige om. Det handler således også om den fælles nor-
diske samfundsmodel, det handler om økonomi og det 
handler ikke mindst om at bevare et levedygtigt fælles-
skab i Norden.

Svensk og norsk på skoleskemaet fra 1.klasse
Større national indsats for at sikre sprogforståelsen nødvendig

Konklusionen på konferencen var, at trods den eksi-
sterende nationale indsats, må der mere til.

- Vi gør meget for at styrke de skandinaviske sprog 
i undervisningen. Men har vi gjort nok og kan vi gøre 
det bedre ? spurgte undervisningsminister Tina Neder-
gaard bl.a.

Fælles nordisk sprogkampagne
Konferencens  andet  tema, de nordiske  landes behov 
for fremmedsproglige kompetencer, blev introduceret 
af Vigdis Finnbogadottir, tidligere præsident i Island og 
nu UNESCO Goodwill Ambassadør for sprog.

- Jeg kan sige alt det, jeg vil, på mit eget sprog. Men 
jeg  kan  kun  sige  det,  jeg  kan,  på  et  fremmedsprog, 
sagde hun bl.a. og fremhævede vigtigheden af at beher-
ske sit modersmål og derefter så tidligt som muligt at 
lære nabosprog, da dette er gode forudsætninger for at 
lære yderligere sprog.

Blandt deltagerne  i debatten var der enighed om, 
at jo tidligere man starter med nabosprog som en del 
af undervisningen, jo lettere bliver det, at lære andre 
fremmedsprog.

Konferencen »Nordisk sprog – sprog i Norden« var 
samtidig startskuddet på en fælles nordisk sprogkam-
pagne, der over det næste års tid skal styrke sprogforstå-
elsen mellem de nordiske lande, især blandt unge.

Endelig blev et nyt fikspunkt for sprogsamarbejdet 
introduceret: Det nye website nordisksprogkoordina-
tion.org, der skal samle de nordiske sprogtråde for fag-
folk og andre interesserede.  n

Nordisk samarbejde om 
demens-forskning

Der  kommer  dobbelt  så  mange  demente  i  Norden 
de næste 3� år. Dels bliver der stadig flere ældre, som 
lever længere end før, dels rammes flere unge menne-
sker af demens uvist af hvilken grund. Derfor bør de 
nordiske lande samarbejde om forskning, lyder det fra 
Nordisk Råd. Nordiske forskere er ved at udvikle en 
fælles diagnose af demens med støtte fra de nordiske 
landes samarbejde (NordForsk./RB)  n

undervisningsminister 

Tina Nedergaard



NORDEN Nu    NR.3 juni 2010  3�

Marulk,  monkfish,  merikrotti,  havtaske,  breiflabb, 
skötuselur, havtaske og havtaska – det kan være svært 
at regne navnene på forskellige nordiske fisk ud. Mad-
ordbogen, Nordic Food Glossary, er blevet udviklet for 
at du nemt skal kunne oversætte madord mellem de 
nordiske sprog og til og fra engelsk.

Som ved et veldækket buffébord med nordiske retter 
finder du hurtigt ordet du leder efter, på de forskellige 
nordiske sprog. Enten ved at downloade den nordiske 
madordbog, Nordic Food Glossary, til din iPhone eller 
at slå den op på nordicfoodglossary.org.

»Den nordiska matordlistan är ett spännande bidrag för 
att utveckla ett nordiskt språk kring mat.«

Magnus Gröntoft,
gastronom og sekretær i Ny Nordisk Mat.

Brug Nordic Food Glossary på ferien, på restauranten 
eller i delikatesseforretningen. Med et enkelt klik kan 
du også se billeder af fisk og få mere information om 
de forskellige madord.

Applikationen henter du gratis i iTunes’ AppStore. 
Søg på Nordic Food Glossary.

Nordic Food Glossary  er  etableret  af  Föreningarna 
Nordens Förbund (www.fnf.se) med støtte fra Nordisk 
Ministerråd og NordGen.

For mere  information :  Josefin Lindberg,  +46 739 
232725, + 46 40-23 86 50

josefin.lindberg@fnf.se,  www.nordicfoodglossary.
org  n

Den nordiske madordbog
– madordsbuffet online og på din iPhone Olika möteskultur, ledarstil eller kommunikation 

kan skapa irritation när svenskar, danskar och nor-
rmän möts på jobbet. Det menar initiativtagarna 
till projektet Network Norden, som vill förebygga 
problemen med seminarier och workshopar.

Network Norden har nyligen fått 30�.000 euro i EU-
bidrag för att först ta del av erfarenheterna från bolag 
som på olika sätt jobbat inom Norden och sedan skapa 
ett seminarieprogram för deltagarna.

- Det är inte stor skillnad på arbetskulturen inom 
Norden  strukturellt  sett, men bristande  fokus på de 
skillnader som ändå finns gör att de upplevs som större. 
Om man inte är uppmärksam på dem kanske skillna-
derna tillskrivs personliga problem : att man upplever 
ovilja från den andra personen eller ser bristande för-
beredelser, säger projektledaren Jeppe Thielke från For-
eningen NORDEN 
i Danmark.

Föreningen  står 
bakom  projektet 
tillsammans  med 
Copenhagen  Busi-
ness  School,  Han-
delshøyskolen  i 
Oslo,  Högskolan 
Kristianstad  och 
samarbetsorganisa-
tionen  Nordjobb. 
Network  Norden 
vänder sig till bolag 
som  har  erfarenhe-
ter av möten mellan 
svenskar,  danskar 
och  norrmän,  till 
exempel  danska 
bolag  som  anställt 
svenskar eller svens-
ka och danska bolag 
som gått samman över gränsen.

- Ett seminarieämne kan till exempel vara skillnader 
i ledningskommunikationen mellan Sverige och Dan-
mark. Men vi kommer att se på vad företagen efterfrå-
gar och utforma programmet utifrån dem, säger Jeppe 
Thielke.

Projektet har precis dragit  igång och kommer  att 
pågå till december 2012. Den sammanlagda finansie-
ringen ligger på 627.000 euro.  n

(Nytt från Öresund)

Nordisk projekt skal 
mildne kulturforskelle
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Det betragtes som en selvfølge, at nordboer kan rejse 
frit, bosætte sig frit, søge arbejde frit og søge uddannelse 
frit i hele Norden – uden at skulle spørge myndigheder 
om lov og uden at risikere at blive udvist, med mindre 
de er blevet dømt for noget strafbart. Disse rettigheder 
er af enestående værdi for nordboer og derfor for nord-
boers stærke opbakning til det nordiske samarbejde.

Foreningen NORDEN, en af Danmarks største fol-
kelige foreninger, er imidlertid blevet bekendt med, at 
danske myndigheder har taget en praksis i brug, som 
de andre lande ikke anvender; denne praksis består i, at 
man administrativt udviser nordiske ikke-danske stats-
borgere, som endda har været bosat gennem længere 
tid i Danmark, selv om de pågældende ikke har været 
sigtet for eller er blevet dømt for noget strafbart.

Foreningen NORDEN anser, at danske myndighe-
ders udvisninger af nordiske statsborgere strider mod 
ånden i det nordiske samarbejde, ikke mindst den nor-
diske  samarbejdsoverenskomst  Helsing-forsaftalens 
artikel 2, hvori det hedder: de nordiske lande ’skal fort-
sætte arbejdet med at opnå den størst mulige retslige 
ligestilling mellem statsborgere i et nordisk land, som 
opholder sig i et andet nordisk land end hjemlandet, 
og opholdslandets statsborgere.’

Efter Foreningen NORDENS opfattelse er det en 
grundlæggende ret for nordiske statsborgere at ophol-
de sig i et andet nordisk land end hjemlandet, når de 
pågældende  ikke  har  begået  ulovligheder  i  opholds-
landet. Foreningen NORDENS repræsentantskab vil 
derfor henstille kraftigt til regeringen og kommunerne 
at foranledige den nye praksis ført tilbage til tidligere 
måde at behandle nordiske borgere på.  n

Udtalelse af Foreningen NORDENS 
repræsentantskab den 29. maj 2010

Til Danmarks regering 
og Kommunernes Landsforening


