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HERLIG EN SOMMERDAG….

VENSKABSBYER I NORDEN

98 unge fra hele Norden fik en dejlig oplevelse som deltagere i den årlige

Læs om danske og finske erfaringer med det nordiske venskabsbysamarbejde

sommerlejr den 28. juni-4.juli i Hillerød, i samarbejde med - og med støtte

på temasiderne 8-14.

fra den lokale Foreningen NORDEN -afdeling.

HVORDAN GÅR DET MED NORDJOBB -ORDNINGEN ?

Her ses nogle af deltagerne på mellem 11-14 år sammen med

Læs om nordiske unges job -indsats på Fyn og interview om Nordjobb -ord-

NORDEN- afdelingens formand, Beth Espedal, i det naturskønne område

ningen side 15-17.

ved skov og søer, hvor Nordisk Lejrskole & Kursuscenter har til huse.

NYT OM NORDISK LITTERATUR

– Læs mere om denne nordiske sommerlejr side 27

Læs omtale og anmeldelser af ny nordisk litteratur på temasiderne 30-31.

NORDISK TOPMØDE I GENTOFTE
Læs om dialogen med nuværende og tidligere ministre ved Foreningerne
NORDEN`s styreseminar på Schæffergården side 4-5.
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Nyt fra redaktionen
Venskabsbysamarbejdet i Norden har
altid været en vigtig del af Foreningen
NORDEN´s arbejde, hvor lokalafdelingerne fortsat gør en aktiv indsats for at
fremme dette samarbejde både på kommunalt plan og mellem befolkningerne
og de folkelige bevægelser i de enkelte venskabsbyer.
I dette - og kommende nr. af NORDEN Nu bliver
dette tema grundigt belyst med bl.a. reportager fra en
række nordiske venskabsbyer. Dette er blevet mulig-
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gjort af et rejsestipendium som bladets redaktør, efter
ansøgning, har fået bevilget af Nordisk Råd.
Kommunesammenlægninger i hele Norden er eet
af de problemer, som venskabsby-samarbejdet aktuelt
har at kæmpe med. Vi håber at dette tema i bladet vil
være inspirerende for den fremtidige indsats på dette
fortsat væsentlige område.
God læselyst !
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Lederartikel
Nordisk Union i øjenhøjde
Foreningerne Nordens Forbund,
FNF, afholdt i september et styreseminar for de politisk valgte ledere på Schæffergården i Gentofte.
FNF er Foreningerne NORDENs
nordiske samarbejdsorgan. På styreseminaret blev tankerne om en
Nordisk Union drøftet. Men et
andet lige så vigtigt spørgsmål for
os, nemlig et tættere samarbejde
mellem NORDEN-foreningerne,
blev genstand for grundig drøftelse.
Hvis vi skal være troværdige i kravene om styrkelsen af det nordiske
samarbejde, må vi også selv vise
vejen. Vi må få en nordisk union
i øjenhøjde. På mødet blev drøftet
mulighederne for et fælles blad,
for en fælles hjemmeside, et stærkt
koordineret skolearbejde, fælles
medlemsregister mm. De fleste var
positive over for et styrket samarbejde mellem foreningerne. Ikke at
vi ser alle dele realiseret i morgen,
men en proces må startes et sted,
og som kineserne siger ”hvis man
ikke sigter mod stjerne, når man
aldrig trætoppene”. Et fælles nettidsskrift, som indeholder artikler
fra alle NORDEN-foreningernes
blade, kunne være det første konkrete udtryk for det intensiverede
samarbejde.
Norden er fremme i medierne.
I alle mulige og umulige sammenhænge omtales Norden. Det er ikke
endnu helt gået op for politikerne
og journalisterne, at det er fordi der
er et stort potentiale i det nordiske
samarbejde i fremtiden. Samarbejdet har fuld folkelig opbakning, er

Af Arne Nielsen, – landsformand

homogent, har en meget høj grad
af fælles værdier, og er derfor som
skabt til fremtidens globaliserede
samarbejde. Hvor længe skal der
gå, inden det går op for nyhedsformidlerne. Industrien har set det
de sidste 15 år, hvor praktisk talt
alle vigtige fusioner er sket mellem
nordiske virksomheder. Vi i Foreningen NORDEN har set det de
sidste 91 år, siden vi blev stiftet lige
efter afslutningen af første verdenskrig med henblik på at skabe mere
internationalt samarbejde – det der
i dag hedder globalisering!
Af Nordiske nyheder fra de seneste par dage kan nævnes.
At tidligere sundhedsminister
Jakob Axel Nielsen i forbindelse
med sin nylige udnævnelse til direktør for Aleris Privathospitaler med
begejstring i stemmen taler om de
nordiske muligheder i hans nye job.
At tidligere forsvarsminister
Søren Gade i samarbejde med den
tidligere lettiske stats- og udenrigsminister Valdis Birkavs har udar-

bejdet en vismandsrapport som
anbefaler et tættere nordisk-baltisk
samarbejde.
At der har været stor omtale af
Pricernes og Nomas nordiske madkunst.
At Norden omtales i forbindelse
med en formentlig snarlig ændring
i Nordkoreas ledelse, hvor Kim
Jong-Ils yngste søn Kim Jong-Un
forventes at afløse faderen. En sydkoreansk professor har i den forbindelse udtalt, at de nordiske lande
er de eneste, der kan påvirke en ny
ledelse i Nordkorea. Hvorfor: fordi
vi ikke har territoriale krav i området og fordi vores velfærdssystem
kunne være en positiv mulighed
for reformation i landet.
Hvis man søger nyheder på avisernes hjemmesider, er de nordiske
emner rykket voldsomt i vejret det
seneste år. Det er selvfølgelig ikke
alt, der er lige vigtigt, men samarbejdet bliver mere og mere omtalt.
Sagen om de nordiske medborgere der er blevet hjemsendt fra
Danmark fylder meget. Forargelsen over Danmarks optræden er
stor! Vi gjorde pressen opmærksom
på sagen ved årsskiftet. Det kan
ikke andet end påvirke administrationen og politikerne.
Norden og nordisk samarbejde
er fortsat båret af positivitet, og det
er derfor skuffende, at Integrationsminister Birthe Røn Hornbech
ikke vil møde parlamentarikerne i
Nordisk Råd for at forklare udlændingestyrelsens og ministeriets
n
holdninger.

Nordisk topmøde i Gentofte
Ministerbesøg ved Foreningerne NORDEN´s styreseminar på Schæffergården

Søren Gade, Arne
Nielsen og Karen
Ellemann under
drøftelserne på
Schæffergården.

- Afstanden mellem politikerne og befolkningen er
kortere i de nordiske lande end andre steder i verden, sagde den nordiske samarbejdsminister Karen
Ellemann på Foreningerne NORDENs styreseminar
på Schæffergården i Gentofte. Og afstanden mellem
Karen Ellemanns bolig og Schæffergården var også så
kort, at hun lod ministerchauffør og sikkerhedsvagter
blive hjemme og holde søndag. Ministeren, der samtidig er miljøminister, havde taget sin cykel til Schæffergården, og dermed understregede hun i den grad
hendes eget udsagn.
Foreningerne NORDEN holdt den 11.-12. september
2010 et styreseminar i Gentofte, hvor et tættere nordisk
samarbejde med baggrund i Gunnar Wetterbergs oplæg
om en nordisk union blev drøftet parallelt med drøftelserne af et tættere samarbejde mellem foreningerne.
- Hvis vi støtter et tættere nordisk samarbejde, må vi
selv gå forrest, sagde Foreningen NORDENs landsformand Arne Nielsen ved åbningen af styreseminaret.
Mødet bød i øvrigt på et usædvanligt topmøde. Foreningen NORDEN havde sikret deltagelse af både vores
egen minister, Karen Ellemann, og tidl. forsvarsminister
Søren Gade, der sammen med den tidl. lettiske stats- og
udenrigsminister Valdis Birkavs få dage før styreseminaret havde offentliggjort en vismandsrapport om et
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tættere nordisk-baltisk samarbejde. På vej ud af døren
fik Karen Ellemann og Foreningen NORDENs landsformand Arne Nielsen lejlighed til at give Søren Gade et
par (positive) ord med på vejen om hans rapport.

Svanerne er i vældig fin form!
Karen Ellemann tog udgangspunkt i Foreningen
NORDENs svanekrus, som hun havde fået på et møde
på foreningens landskontor kort tid efter sin tiltræden
som ny nordisk minister. »Svanerne, hvor flyver de hen,
hvad er kursen« ? Svanerne er i vældig fin form ikke
mindst takket være den folkelige indsats, Foreningen
NORDEN udøver, indledte Karen Ellemann :
- Vi har et stærkt fællesskab med sprog, historie og
fælles værdier. Det danske formandskab 2010 for det
nordiske samarbejde har så satset på med baggrund i de
fælles værdier at skabe en omlægning af det nordiske, så
det også passer til fremtidens globale udfordringer. Vi
har også lagt vægt på uddannelse, ekspertise og forskning, kreativitet og innovation – ikke mindst med baggrund i grøn vækst.
Karen Ellemann kom også ind på det gode nordiske
ord branding. - Vi skal have en bedre nordisk branding, så folk også kender os ude i den store verden.
En af deltagerne gjorde så opmærksom på, at vi måske

også skulle sikre en nordisk branding, så folk i Norden
kendte det nordiske samarbejde bedre, især de unge.
- Når vi taler med én stemme har det mere effekt,
sluttede ministeren.

Det nordiske - baltiske samarbejde
Fhv. minister Søren Gade, der af det danske formandskab havde fået i opdrag at analysere det nordisk-baltiske samarbejde sammen med Valdis Birkavs, forelagde
den nye vismandsrapport.
- Stoltenbergrapporten som tidligere er fremlagt,
beskæftiger sig alene med rent nordiske forhold, og
den nye rapport ser så på nye muligheder i et nordiskbaltisk perspektiv, sagde Søren Gade.
- Jeg har mødt stor entusiasme omkring det nordisk-baltiske i mine mange møder i de baltiske lande.
Vi støttede deres frihedskamp, var de første til at anerkendte dem, de første til at indlede et tæt samarbejde
med dem, men da de så kom med i EU og NATO, så
forsvandt vores fokus – for nu var de jo bare almindelige lande lige som alle vi andre. Der havde de baltiske
lande nok håbet, at vi i Norden havde et særligt fokus
på dem og deres problemer.

Foreningen NORDEN- ledere fra hele Norden
mødtes til styreseminar i Danmark.

- I en ny region Nord i Europa, giver det god mening
at have en tæt alliance med de baltiske land, sagde
Søren Gade, som sluttede med at fortælle, at rapporten var en hands-on rapport med en række (38, red.)
konkrete forslag. - Hvis man vil samarbejde, så kan
man bare gøre det. Det handler om vilje. Nu har vi lave
en rapport med klare anbefalinger til ministrene. Der
er lavthængende frugter, som man bare kan plukke,
der er nogle, der hænger højere, og som man nok skal
tænke lidt mere over.

Stor optimisme
Styrelserne fra Foreningerne NORDEN i alle de nordiske lande fik et par gode og konstruktive dage på
Schæffergården. Der er stor optimisme.
- Det nordiske samarbejde er i fremdrift. Der bliver
flere og flere, som kan se mulighederne i samarbejdet.
Det er godt for os og det er godt for det nordiske samarbejde, opsummerede landsformand Arne Nielsen
n
seminaret.
NORDEN Nu
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Vismandsrapport:
De nordiske lande vil vinde ved et øget regionalt samarbejde

Søren Gade

- Vi ser en ny verdensorden dukke
op, hvor nye aktører får meget ud af
at stå sammen regionalt, udtaler Danmarks udenrigsminister Lene Espersen
i forbindelse med
udgivelsen af vismandsrapporten
om nordisk-baltisk
samarbejde.
Rapporten udarbejdet af blandt
andre Danmarks
tidligere forsvarsminister Søren Gade
udkom 27. august
i forbindelse med
et nordisk-baltisk
udenrigsministermøde.
Rapporten påpeger, at et omfattende
politisk samarbejde
er stadig mere nødvendigt for at forsvare regionens
interesser, ikke mindst i forhold til EU, NATO og
andre internationale organisationer.
Lene Espersen, der repræsenterer det danske formandskab af Nordisk Ministerråd, ser positivt på rapportens anbefalinger:
- Vi ser en ny verdensorden dukke op, hvor nye
aktører får meget ud af at stå sammen regionalt, udtaler
ministeren, der ser især store muligheder i forhold til
det arktiske samarbejde, energipolitik, samt forholdet
til Rusland og fælles fodslag i forhold til EUs naboskabspolititik.

Norden og Baltikum skal tale
med én stemme
Bestræbelserne er aktualiseret af, at EU er udvidet til
27 lande, og at der måske bliver plads til regionale
undergrupper af EU-lande, hvis det viser sig, at Lissa-
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bon-traktaten svigter som den beslutningsmekanisme,
der skal holde den europæiske maskine i gang.
Hele forløbet bliver fulgt opmærksomt af bl.a. historieprofessor Thorsten Borring Olesen, Aarhus Universitet, som i et interview med Ugebrevet A 4 siger, at
vismandsrapporten sammen med en rapport i fjor fra
den tidligere norske udenrigsminister Thorvald Stoltenberg om en fælles nordisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er et nyt fremstød, hvor det nyeste er, at også
Baltikum trækkes med ind i forsamlingen.
»Der er elementer, som er en videreudvikling af det
hidtidige, uformelle koordineringssamarbejde mellem
ledere, regeringer og ministerier. Der holdes jævnlige
møder på alle områder, og dette lægger man op til at
styrke,« siger Thorsten Borring Olesen.

Samordning i EU
Det mest iøjnefaldende er efter hans vurdering, at
NB8-vismandsrapporten anbefaler, at de nordiske og
baltiske lande skal samordne deres standpunkter forud
for EU-møder. De skal også koordinere deres politik
bedre i forhold til andre internationale organisationer
såsom NATO, FN, Organisationen for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa og Europarådet. De skal samarbejde om diplomatiske repræsentationer, blandt andet
inspireret af det nordiske ›ambassade-bofællesskab‹ i
Berlin.
Desuden skal det nordisk-baltiske udenrigs- og sikkerhedssamarbejde være tættere. Dagsordener for NB8ministermøder skal rundsendes tidligere, så der er tid til
grundige refleksioner om punkterne, og der skal offentliggøres fælles erklæringer efter møderne, som hellere
end gerne må blive bemærket ude i Europa og i verden.

Energi og miljø mest oplagt
Thorsten Borring Olesen mener, at der er størst potentiale i nordisk-baltisk politisk koordination inden for
energi og miljø.
»Østersøen bliver på grund af energiforsyninger fra
Rusland gennem den store gasrørledning ret interessant i de kommende år. Her kan sammenhold være en
fordel. Det gælder også vedvarende energi. Her kan
man måske lave et samarbejde. De nordiske lande har
stor teknologisk indsigt i for eksempel vindmøller, og

Norge kender til olie- og gasteknologi fra industrien i
Nordsøen, og noget af den knowhow og de ressourcer
kan de baltiske lande være ¬interesseret i.«
På samme måde forholder det sig med miljøet, som
har højere prioritet i de nordiske lande end i de baltiske
på grund af forskelligt udviklingsstade, mener Thorsten Borring Olesen :

»De nordiske lande er teknologisk, industrielt og
videnskabeligt førende på flere miljøområder, mens
der ikke er samme incitament i de baltiske lande til
hovedkulds at kaste sig ud i en miljøsatsning. Men
den nordiske knowhow og ressourcerne kan fremme
n
lysten,« siger han bl.a. i interviewet.

»Nordens forenede stater«
Tirsdag den 25 januar 2011 kl. 16.00-18.00
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken, Odense C.

Mød Gunnar Wetterberg –manden som tror på muligheden.
Den svenske samfundsdebattør Gunnar Wetterberg har i et aktuelt
debatoplæg peget på mulighederne for at de nordiske lands på sigt
går sammen i en ny union
Forslaget er fremsat i lys af den seneste finanskrise, men har som
perspektiv, at de nordiske lande ved at handle samlet, repræsenterer
en væsentlig faktor på europæisk og på verdensplan.
Gunnar Wetterberg har rejst fornyet debat om rammerne for det nordiske samarbejde, og Nordisk Råd har på den baggrund bedt Wetterberg om at udbygge sit oplæg til
forelæggelse på Nordisk Råd’s næste session i Reykjavik i november 2010.
Hør om resultatet heraf på et gå-hjem møde, hvor Gunnar Wetterberg diskuterer sine
ideer med den danske historiker Lars Hovbakke Sørensen, Århus Universitet.
Fhv. chefredaktør Bent A. Koch er ordstyrer.
Arrangementet sker i samarbejde med Landsforeningen NORDEN.
Nærmere om arrangementet fremkommer i dagspressen og på foreningens hjemmeside.
Gratis adgang.

Foreningen NORDEN – Odense afdeling
NORDEN Nu
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Tema: Venskabsbyer i Norden

De nordiske lande udgør kernen i samarbejdet
Kommunernes Landsforening om det fremtidige venskabsby-samarbejde
-De nordiske lande udgør kernen i venskabsby-samarbejdet. Her er der flest venskabsbyer, og indholdsmæssigt spiller det nordiske en stor rolle i samarbejdet,
sagde fuldmægtig Peter Fjerring, leder af Kommunernes Landsforenings internationale afdeling, ved det
nordiske venskabsbystævne i Rudersdal.
Han gjorde status over den aktuelle situation efter
kommunesammenlægningerne og oplyste, at medens
der i 2006 var ca. 900 venskabsbyer, som danske kommuner havde kontakt med rundt om i verden, var dette
tal i år faldet til 502 d.v.s. en tilbagegang på 44 %. Men
det kan også beskrives på en anden måde : Hvor 271
tidligere danske kommuner havde 3,3 venskabsbyer i
gennemsnit, har de 98 nuværende kommuner i gennemsnit 5,2 venskabsbyer – altså en fremgang på 58 % !
Af KL´s statistik fremgår det endvidere, at danske
kommuner nu har 104 venskabsbyer i Sverige (mod
172 i 2006), 81 i Norge (mod 154), 64 i Finland (mod
128), 21 i Island (mod 32) og 18 i Grønland (mod 27 i
2006).
- Det er jo op til den enkelte kommune, hvad den
vil gøre omkring venskabsbysamarbejdet. Jeg plejer at
sige, at der i Danmark er 98 løsningsmodeller – én for
hver kommune- men forstået positivt, at den enkelte
kommune har fundet en løsning, der passer til dens
behov og ambitionsniveau, fortsatte Peter Fjerring :
-Vi kan dog se, at foruden de 32 kommuner, der ikke
blev sammenlagt for 5 år siden, har der grundlæggende
har været tre modeller for sammenlægningskommunerne : 20 har fortsat med alle de gamle kommuners
venskabsbyer, 8 har helt afsluttet dette samarbejde, 32
har valgt en udvælgelsesmodel, og 6 kommuner har
endnu ikke besluttet, hvordan samarbejdet skal foregå
fremover.

Hidtil og fremover
Han oplyste videre, at ved en KL-undersøgelse i 2005
af kommunernes internationale aktiviteter, blev der
bl.a. spurgt om hvilke aktiviteter, de havde med i venskabsbysamarbejdet. Her lå kontakt mellem kommunalpolitikere og udveksling af borgere i toppen, i mellemgruppen lå samarbejde mellem embedsmænd, og i
bunden lå medarbejder-udveksling, erhvervsudvikling
og samarbejde om projekter.
-Fremover vil venskabsbysamarbejdet stadig stå centralt, men det kan fornys, udvikles, gøres fremadrettet.
Dét der karakteriserer kommunerne anno 2010 er krav
om resultater, effektivitet, kvalitet, evaluering, besparelser og økonomi, og det vil også være den overordnede kontekst for venskabsbysamarbejdet.
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- Interessen i kommunerne er stor for aktiviteter,
der kan hjælpe dem med disse udfordringer, og her bliver spørgsmålet hvad nordisk samarbejde kan bidrage
med, ligesom interessen vil være stor for at få finansieret venskabsbyaktiviteter gennem EU-støtteordninger,
Nordisk Ministerråd, fonde og legaer, fortsatte Peter
Fjerring.

Samarbejdet med NORDEN
-I KL er vi glade for samarbejdet med Foreningen
NORDEN. Vi ønsker at kommunerne prioriterer
nordisk og andet internationalt arbejde, men det er
den enkelte kommune, der bestemmer hvad den vil
og hvordan den vil benytte foreningen.
-I fornyelsen af venskabsbysamarbejdet kan Foreningen NORDEN spille en stor rolle med dens viden
om Norden og med mange fremadrettede ideer. Men
det er vigtigt at være proaktiv og kontakte kommunerne - ikke blot vente på, at de kontakter jer, sagde
han til forsamlingen.
-I skal også tænke lidt på fornyelse. Kommunerne er
under pres- hvordan kan de bruge det nordiske samarbejde til at komme fremad ? Man skal også tænke lidt
på, at nordisk samarbejde mellem kommuner også findes på anden vis end venskabsbysamarbejde, som det
f.eks. er tilfældet i Herlev, Århus og Hillerød, sluttede
Peter Fjerring sin redegørelse.

Kommunal service
Som et led i det nordiske venskabsbytræf i Rudersdal, mødtes kommunalpolitikere og embedsmænd fra
venskabsbyerne den 2.-4.juli for at udveksle ideer og
løsninger på kommunale serviceområder. Gæstekommunen præsenterede således sine løsninger på en række
centrale serviceområder bl.a. ved besøg på flere kommunale institutioner.
Endelig havde kommunen arrangeret et særligt ungdomstræf den 1.-4.juli, hvor 40-50 unge mødtes og diskuterede fællesskab blandt nordiske venner, ligesom de
n
havde lejlighed til at møde politikerne.

Ved nordisk venskabsbystævne i Rudersdal kommune
-Foreningen NORDEN har i mange år knyttet trådene
i venskabsbysamarbejdet: At udvikle kendskab om og
forståelse for de nordiske landes historie, folk, sprog
og kultur har været og skal fortsat være en central del
af samarbejdet. Men vi har brug for en tidssvarende
strategi, som giver os ny merværdi i vores samarbejde,
understregede formanden for NORDEN- afdelingen
i Rudersdal, Georg Møller, ved et omfattende nordisk
venskabsbystævne i den nordsjællandske kommune
den 25.- 27. juni.
Et led i arrangementet med deltagelse fra venskabsbyerne Eslöv, Sverige, Asker, Norge, Jakobstad, Finland,
og Gardabær, Island, var en temacafé i Birkerød Idrætscenter, hvor Georg Møller i sit velkomstoplæg yderligere
fremhævede, at venskabsby-samarbejdet består af to led
- det politiske/administrative og det folkelige :
- Desværre ser det ud til, at de to led er svagt forbundet, og dermed bliver kæden svag. Vi må gøre en
indsats for at få leddene til at hænge godt sammen
og først og fremmest sikre, at samarbejdet fører til en
merværdi for borgerne.
- Det folkelige foreningsliv bør fortsat indgå i og
være en vigtig del af et nordisk venskabs-samarbejde. Vi
ønsker derfor at sætte fokus på indsatsområder, der kan
styrke og udvikle det nordiske foreningssamarbejde
som platform og netværk for udvikling af frivillige samarbejder – herunder initiativer, der kan skabe grundlag
for et tættere samarbejde mellem kultur og erhverv.

ordet til et indbudt panel til at komme med hver deres
fremtidsbud på nordisk folkeligt samarbejde.
Rudersdals borgmester, Erik Fabrin, bød deltagerne
velkommen til kommunen til venskabsby-arrangementet – det første efter sammenlægningen af Birkerød
og Søllerød kommuner for 5 år siden :
- Venskabsby-samarbejdet videreføres med Birkerøds tidligere venskabsbyer med
en samtidig revurdering af samarbejdet mellem de fem byer,
der nu bygger på tre ben : 1) Det
folkelige samarbejde forankret
i Foreningen NORDEN, 2)
Kontakt med ungdommen med
besøg af 50 unge fra venskabsbyerne i.f.m. venskabsbystævnet og
3) Det officielle samarbejde med
således et venskabsbymøde den
pågældende weekend.
- Jeg har ikke et endeligt bud
på venskabssamarbejdet fremover. Det vil være dynamisk og
udvikle sig undervejs, ligesom vi
må evaluere de forskellige enkeltheder undervejs, sagde borgmesteren.

Personlige oplevelser

Strategi savnes

- Målsætningen er at sikre, at venskabsbysamarbejdet
fastholdes, udvikles og justeres med den hensigt, at så
mange som muligt får personlige oplevelser i mødet
med mennesker fra andre nordiske lande. Værdien
øges, når samarbejdet sker med andre folkelige foreninger for på den måde at styrke de folkelige kontakter.
- Vi ser også gerne en indsats på undervisningsområdet – primært de nordiske sprog. En lejrskoletur til
et nordisk naboland bør være et naturligt element i ens
skoletid. Jeg hørte om en klasse, hvor læreren gerne
ville rejse en tur med sine elever. Da kommunen sagde
nej til økonomisk støtte,gik forældrene ind med tilbud
om en betaling, men det måtte de ikke.
- Min påstand er, at børn i deres mellemskoletid bør
besøge et nordisk land, så kan de i udskolingen tage til
London eller Paris. Men den nordiske kim skal placeres
dels i et undervisningsforløb, dels ved en oplevelse.
- Kan Foreningen NORDEN blive dét kraftcenter,
der binder foreninger sammen i en fælles nordisk indsats ?, spurgte lokalafdelings-formanden, inden han gav

Lektor Peter Duelund fortalte om nordisk kultursamarbejde og identitetspolitik i det 21. århundrede, med
udgangspunkt i den historiske udvikling, der har haft
stor betydning for skabelsen af vores nationale identitet
og som vil have afgørende betydning fremover i relation til globaliseringen.
Som et eksempel på den nordiske samhøring også
kulturelt nævnte han, at en ny UNESCO- konvention
for 2 år siden om kulturel mangfoldighed allerede er
ratificeret af alle de nordiske lande, ligesom der er indført kulturkanons i flere af landene.
-Selvom kulturarven beriger os, må vi dog med
norsk kulturpolitik som et godt eksempel, i stedet for
en fælles nationalt kultur, acceptere kompleksiteten i
dagens kulturelle situation og give plads til pluralitet
med forskellige stemmer, med deraf følgende betydning også for det folkelige samarbejde, fremhævede
Peter Duelund.
Han savnede en kulturel udviklingsstrategi for Norden, som må indeholde mange forskellige identiteter

Dynamisk udvikling
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Ønsker om mere sammenhæng i venskabsby-samarbejdet

Georg Møller
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på forskelligt plan og et styrket lokalt samarbejde som
bidrag til en kosmopolitisk verdensorden, hvor det folkelige engagement fortsat har en afgørende betydning.

Den fælles historie
Den nordiske relationer helt tilbage fra 1500-tallet »fra
arvefjenden blev til broderfolk«,blev skildret af museumsinspektør Søren Mentz, Hillerød, med en understregning af, at det er den fælles historie der binder os
sammen i Norden på trods alle krige :
-Medens begrebet Nationalstaten ikke er særligt
gammelt og for Danmarks vedkommende blev aktuelt efter
nederlaget til tyskerne i 1864, er
vi også et produkt af Skandinavismen fra1840-erne, som den senere
udviklede sig de kommende årtier
frem til vore dage.
-Vi er alle et produkt af vores
historie. Derfor et det også for dårligt, når f.eks. en 9. klasse i Danmark kun får en times historieundervisning om ugen, sagde Søren
Mentz, der endvidere omtalte støtten til forskellige nordiske kulturinitiativer.

Søren Mentz.

Birkerød-gruppefoto
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Bred debat
Efter indlæg af de øvrige paneldeltagere fuldmægtig
Peter Fjerring, Kommunernes Landsforening, og Foreningen NORDEN´s generalsekretær, Peter Jon Larsen, som bringes separat her på tema-siderne, havde
deltagerne fra de nordiske venskabsbyer lejlighed til
spørgsmål og kommentarer.
Her blev således fremsat forskellige forslag til kommunalt og folkelige samarbejde mellem de nordiske
byer og til et spørgsmål fra en kvindelig norsk deltager
om hvordan vi får de unge med i Foreningen NORDEN-samarbejdet og under hvilke former, var Peter
Jon Larsens direkte svar:
-Vi kan jo begynde med at få vores egne børn og børnebørn med i samarbejdet og spørge dem, hvad de synes
er sjovt at deltage i – og så gå i gang med det sammen !
Venskabsbystævnet, med støtte fra bl.a. Nordisk
Kulturfond, blev officielt åbnet med musik af Musikskolen og efterfølgende var der musikindslag fra Det
Danske Harmonika Akademi. De nordiske gæster havde under besøget også lejlighed til at studere nordisk
kunst med udstillinger på lokale biblioteker, i idrætscentret, hos Birkerød Kunstforening og i Lunden ved
Gl. Præstegård. Endvidere var der sørget for en busrundtur i kommunen og et aften-arrangement i Gl.
Holtegård med underholdning af Operakompagni.n

-Så vil det nordiske samarbejde også eksistere fremover, understreger NORDEN´s generalsekretær
-Globaliseringen har hele tiden været en integreret del
af det nordiske samarbejde. Norden er en aktiv geopolitisk region, og måske bliver EU blot en overspringsform, fordi globaliseringen kræver en anden organisation. Her vil det nordiske samarbejde være med også
fremover, hvis vi ikke lader os præge af Jante-loven. Vi
skal fremme vóres model, ellers kommer der andre,
som vi måske ikke er interesserede i, sagde Foreningen NORDEN`s generalsekretær, Peter Jon Larsen, i
sit indlæg ved det nordiske cafémøde i Birkerød den
25. juni.
Han betegnede det nordiske venskabsby-samarbejde, som blev skabt for 71 år siden, som værende
intakt ud fra den folkelige tradition, som er vores og er
anderledes med vore nære venner i Norden end f.eks.
med en venskabsby i Japan, som primært vil være af
handelsmæssigt interesse :
-Foreningerne NORDEN i de enkelte lande har stået faddere til alle de eksisterende venskabsby-forbindelser, og vi skal se de aktuelle forandringer i samarbejdet
bl.a. som følge af kommune-sammenlægninger som en
mulighed – ikke som en hindring for det fremtidige
samarbejde.
- De lokale NORDEN -afdelinger og de pågældende kommuner bør i hvert lokalt led lave partnerskabsaftaler med hinanden om hvem der tager sig af hvad i
venskabsby-samarbejdet, hvad enten det gælder de folkelige initiativer eller det administrative samarbejde.

- Vi skal som organisation selv være innovativ og
komme med forslag til indholdet af samarbejdet, og
herunder sætte os ind hvad der er i kommunens interesse. Etablering af en lokal venskabsby-komité med
Foreningen NORDEN som initiativtager kan således
være vejen frem.

»Som vi plejer«
Peter Jon Larsen beklagede, at venskabsbysamarbejdet
generelt i for høj grad har været præget af »som vi plejer« og for lidt af innovation :
- Samarbejdet kan bruges af kommunerne til at få
bedre kvalitet for færre penge. Når Århus således har
høje mål som klimaby, kunne man sagtens samarbejde
med andre nordiske byer om dette vigtige emne. Hvis
man i kommunerne f.eks. vil afsætte 250.000 kr. til
nordisk udveksling af mellemledere inden for en række
områder, vil de komme hjem med friske ideer og garanteret spare ens kommune for 1 mill kr !
- Netop her betyder de nordiske venskabsbyer mest.
For det er her man finde fællesnævnere. Som vi altid
siger : »Som de lande vi normalt kan sammenligne os
med« - og det er altså ikke Bulgarien !, sagde Peter Jon
Larsen, der henviste til en undersøgelse af den islandske
professor Robert Baldursson, der bl.a. viser, at globaliseringen faktisk har styrket relationerne og samarbejdet
n
mellem de nordiske venskabsbyer.

Stærke ønsker til venskabsby-samarbejdet
Fremført af finsk Foreningen NORDEN - afdelingsformand
Med mange års erfaring som lokal Foreningen NORDEN- afdelingsformand, har Kristina Saari, fra Jakobstad (Rudersdal kommunes finske venskabsby) en kritisk, men også konstruktiv holdning til det fremtidige
nordiske venskabsby-samarbejde. Dem fremførte hun
i et skriftligt indlæg til venskabsby-stævnet i Birkerød,
hvor hun ikke selv var til stede, og gentog det i en samtale i sin hjemby med NORDEN Nu´s redaktør.
-Ved fremtidige venskabsby-arrangementer bør
kommunalpolitikere, ungdomsrepræsentanter og os
fra Foreningen NORDEN mødes samtidig. Sådan
lever vi jo sammen til daglig derhjemme, og vi kan
gøre meget i fællesskab, men alene er det sværere at
opnå noget frugtbart.
-Der er også dén forskel at politikere og embedsmænd (med alt betalt) ofte kun er med rent tjenstligt,

hvor Norden-medlemmerne er dén gruppe, der holder
sammen på samarbejdet. Vi har været med i mange år
og åbner gerne vore hjem for ligesindede i de andre
nordiske lande.

Ikke alene kultur
Kristina Saari ser gerne større satsninger på kulturområdet i forbindelse med venskabsbystævnerne, men
ikke alene kultur. Der bør være besøg i institutioner
og virksomheder, så deltagerne bliver bekendt med
næringsliv, miljøspørgsmål m.m. og kan drage nytte
heraf i egne kommuner på flere områder.
-Tidligere har venskabsbymøderne haft et tema.
F.eks. i Eslöv blev diskuteret folkesundhed, og dette
fulgtes op to år senere i Jakobstad under temaet »Frisk
så ind i Norden«. Her blev deltagerne orienteret om
NORDEN Nu
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Lad os ikke præge af Jante-loven
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fælles finsk-svensk diabetes-forskning og flere sociale
institutioner blev besøgt, medens Foreningen NORDEN stod for det kulturelle program med en »tidsrejse« i en tidligere – nu offentlig – præstegårdshave.
I stedet for gaver er kommunerne i øvrigt enige om at
»medbringe« kulturelle indslag, og i Jakobstad deltog
således skoleklasser fra Birkerød og Elslöv.
-Det er også fortsat vigtigt, at besøg i andre venskabsbyer støttes økonomisk af éns kommune, men
efterfølgende skal der så også rapporteres om besøget,
og om hvad man har set og lært.
- Den lokale Norden-afdeling bør også have aftaler
med kommunens kulturforvaltning og kommunalbestyrelse om løbende information ved gæstebesøg fra
venskabsbyer f.eks. besøg af sangkor, idrætsforeninger
m.m. Da skal Norden-folk informeres ! I det hele taget
bør der skelnes mellem alment nordisk samarbejde og
venskabsbysamarbejdet, understreger afdelingsformanden fra Jakobstad.
Kristina Saari har været lokal freelance journalist
med bl.a. barneprogrammer fra de nordiske venskabsbyer, og hun har desuden som professionel guide
gennem en lang årrække et grundigt kendskab til sin
hjemby og omegn og fortæller gerne herom bl.a. for
grupper fra det øvrige Norden. Desuden er hun leder af
det store årlige arrangement »Jakobs Dagar«, hvor der
en uge hver sommer er fest og glæde i Jakobstad med
bl.a. et omfattende musikprogram, mange idrætsarrangementer, kunstudstillinger og foredrag. Hun har
været medlem af distriktsstyrelsen i 26 år og af forbunn
dets landsstyrelse i 5 år.

Den store styrke:
Medborgeraktiviteten

Finsk Stadsdirektør om betydningen af venskabsbysamarbejdet
-Den store styrke ved den nordiske ring af venskabsbyer
som Jakobstad er en del af, er den vældige medborgeraktivitet, der her udfoldes, understreger den finske bys
stadsdirektør, Mikael Jakobsson, i en samtale på hans
hyggelige kontor på byens rådhus.
Der er her tale om venskabsbyerne Asker i Norge
med 51.500 indbyggere, Eslöv i Sverige med 28.000
indbyggere, Gardabaer i Island med 5.500 indbyggere
og Birkerød med 22. 000 indbyggere (nu en del af
Rudersdal kommune). Mikael Jakobsson fortæller med
stor glæde om sine egne nordiske oplevelser som ung,
da han i 1990 var Nordjobb´er ved posten i Birkerød
og dér for alvor fik skabt sin nordiske interesse.
Han fortæller videre om udviklingen i dette nordiske venskabsbysamarbejde siden starten af 1950-erne
med venskabsbystævne i byerne på skift hvert 2. år,
senest i Birkerød og næste gang i Island i 2012 med
et forudgående planlægningsmøde året før, der næste
gang holdes netop i Jakobstad.
-Vi oplever her en »indre internationalisering«, hvor
det i en tid med den nuværende globalisering, fortsat er
vigtigt med en nordisk eksponering først. Det er også
blevet lettere med denne nordiske kontakt via internettet, så samtidig med at vi skal bevare den gamle kerne af
samarbejdsformer og personlige kontakter, er det også
vigtigt innovativt at udvikle samarbejdet med de andre
landes venskabsbyer, fortsætter stadsdirektøren.
Han fremhæver desuden de gode resultater af venskabsby-samarbejdet på kommunalt plan, med bl.a.
personaleudveksling inden for plejesektoren og lærerområdet, men også her kræver det en forøget pleje af
samarbejdet, selvom man beholder kerneområderne.
Endelig er det vigtigt at få ungdommen med i det nordiske samarbejde, hvor der således var unge med fra
alle fem nordiske venskabsbyer ved dette års nordiske
arrangement i Birkerød.

Flere venskabsbyer

Kristina Saari iklædt sin Norden-trøje.
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Jakobstad, der ligger ved den bosniske bugt 467 km
nordvest for Helsingfors, har yderligere 4 venskabsbyer
bl.a. Söderhamn i Sverige, der en »fadderort« for Jakobstad og ydede humanitær støtte til byen i forbindelse
med Finlands kamp mod Sovjetunionen i 1940-erne.
De øvrige venskabsbyer er Jurmala i Letland med
65.000 indbyggere, hvor der mest er tale om kulturelt
samarbejde, Jamestown i USA med 40.000 indbyggere
(bemærk navneligheden), hvor der bl.a. sker udveks-

Regionalt center
Om Jakobstad kommune fortæller Mikael Jakobsson
videre, at byen med 20.000 indbyggere er et regionalt
center for i alt 5 kommuner med tilsammen 50.000
indbyggere – og endnu ikke er blevet berørt af yderligere kommunesammenlægninger, hvor Finland de
sidste 5 år er gået fra 450 til 350 kommuner – heraf
nogle med kun få hundrede beboere af bl.a. geografiske
årsager.
-Den øgede centralisering, hvor vi har overtaget
opgaver fra andre kommuner i regionen har forøget
medarbejdertallet fra 1.300 til 2.700, og det skulle
gerne have betydet bedre service uden at ansætte nye
medarbejdere. Der er en lokal arbejdsløshed på 9 %
svarende til landsgennemsnittet og forårsaget af den
internationale økonomiske krise.
-Det mærker vi lokalt med bl.a. en stor skibsbygningsindustri, i det shipping og skibsbygning har været
hjørnestene i byens udvikling gennem generationer, og
her bygges bl.a. nogle af verdens mest luksusyachts.
Der er ca. 70 bådebygnings -virksomheder i regionen,
som tilsammen beskæftiger ca. 26.000 medarbejdere.
Jakobstad er en del af det svensk-finske samfund i
landet, med ca. halvdelen af indbyggerne som svensktalende, hvor det kun er ca. 6 % på landsplan. Det
største parti i området er således Svensk Folkeparti med
41 % af stemmerne ved forrige kommunalvalg (mod 4
% på landsplan) og 18 ud af 43 pladser i kommunalbestyrelsen, hvor Socialdemokraterne er det næststørste
parti.
Stadsdirektøren understreger, at Finland fortsat har
to nationale sprog, svensk og finsk, og Jakobstad har
således både en speciel tosproget grundskole efter canadisk forbillede samt et finsk og et svensk gymnasium,
medens det nærmeste universitet er placeret i Vasa. n

Et godt eksempel på
nordisk samarbejde
Samtale med styrelsesmedlemmer i finsk
venskabsby

Bænket om et rundt cafébord går snakken livligt mellem
medlemmer af Foreningen NORDEN´s styrelse i den
finske by Jakobstad og bladets medarbejder, om lokalafdelingens virke på lokalt, nationalt og nordisk plan.
Deltagerne er afdelingens formand, Kristina Saari,
kassereren, økonom Jan Henriksson, og styrelsesmedlemmerne fhv. lektor Torvald Perman samt Gun Höglund, der er leder den lokale tosproglige grundskole.
De fortæller således, at Norden-afdelingen for
Jakobstad og omegn med 200 medlemmer er en del
af Østerbotten-distriktet, med medlemsblad 2 gange
årligt og en række arrangementer i årets løb. Næste
medlemsarrangement var således en bustur til Haparanda i Sverige for at smage på Surströmning ! Da
Jakobstad havde færgeforbindelse med Sverige, var der
et livligt samarbejde med Norden-afdelinger dér, men
færgetrafikken ophørte i slutningen af 1990-erne, og
det samme gjorde samarbejdet.
-Samarbejdet med de andre nordiske lande dyrkes
også flittigt. Således har Det danske Drengekor gæstet
Jakobstad tidligere i år, hvor afdelingen arrangerede to
koncerter for orkestret – en del af dem boede i private
hjem. I foråret gæstede en musikgruppe fra Eslöv vores
by. Vi har også et tidligere år haft besøg af en grønlænder, der gav opvisning med maskedans.

Dansk initiativ
- Initiativet til at Jakobstad kom med i denne nordiske venskabsby – ring blev taget af Stella Kornerup
fra Birkerød, som besøgte byen i 1953 og foreslog et
sådant samarbejde bl.a. på skoleområdet. Vi har også
haft besøg af Mogens Elvius i 1980, i forbindelse med
et sprogkursus i dansk før venskabsbymødet i Birkerød
– 1980 var Nordisk Sprogår.
- I Jakobstad har i sommer været ansat een
Nordjobb´er og i hele distriktet 15 unge fra de forskellige nordiske lande.
Afdelingen arrangerer også medlemsmøder med servering af nordisk mad, deltager i kulturarrangementet
Runeberg-ugen i februar (for den tidligere nationaldigter), arrangerer selv en stor julefest med Luciaoptog samt andre arrangementer, også i samarbejde med
nabo-afdelingen i Karleby eller med distriktet. Den
finske landsforening NORDEN indbyder endvidere
til landsomfattende seminarer, hvor afdelingen også er
repræsenteret.

Stadsdirektør Mikael Jakobsson
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ling af kommunale medarbejdere samt byen Bünde i
Tyskland med 42.000 indbyggere og som i lighed med
Jakobstad begge har – eller har haft tobaksfabrikker.
Her er der venskabsbymøder på embedsmandsplan
hvert 5. år, og desuden sker der udveksling af skoleelever.
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Thorvald Perman, fhv. lektor på det lokale svensksprogede gymnasium, har været medlem af Foreningen
NORDEN siden 1943, hvor afdelingen blev startet.
Han var afdelingsformand i 15 år til 1987, hvor den
nuværende formand overtog hvervet. Kristina Saari
har været aktiv i afdelingen siden 1980 og startede sit
nordiske samarbejde i praksis efter deltagelse i venskabsbymødet i Birkerød i 1980, hvor hun deltog som
journalist og lavede en radioudsendelse herom. Jan
Henrikssson som er økonom, er det unge medlem af
styrelsen og er også medlem af distriktsledelsen.
Styrelsesmedlemmerne ser meget positivt på venskabsbysamarbejdet og glæder således over, at dette
fortsætter med Birkerød efter etableringen af Rudersdal kommune.
Den finske landsforening har netop valgt venskabsbysamarbejdet og befolkningsudviklingen som dette

Når et byråd svigter
venskabsby-samarbejdet
Bliver mødt med kritik af lokal NORDEN –
afdeling
Midt i august blev der afholdt et stort venskabsbystævne i Karlskrona i Sverige, med deltagelse bl.a. af
repræsentanter for de øvrige nordiske venskabsbyer
Hillerød, Danmark, Horten i Norge, Lovia,Finland
og Olafsfjördur, Island.
Men for kun 2.gang i dette venskabsby-samarbejdes
60 årige historie, deltog der ingen officielle repræsentanter for Hillerøds bystyre – forrige gang var i 2004,
hvor der samtidig var EU-Parlamentsvalg.
-Vi er dybt skuffede over, at ikke bare et par byrådsmedlemmer kunne deltage i stævnet i Karlskrona, så
stor er afstanden jo heller ikke mellem vores to byer.
Det er muligt at kommunens økonomi er dårlig, men
så kunne politikerne vel selv betale for turen, sådan som
mange andre måtte, siger formanden for den lokale
NORDEN -afdeling, Beth Espedal.
Ved den afsluttende stævne-afslutning overbragte
alle de deltagende kommuner deres afskedshilsen, og
forundringen var stor både blandt de ca. 70 danske
deltagere og de øvrige nordiske venner, da ingen fra
Hillerød kom med en sådan hilsen.

Ingen rejsetilskud

Medlemmer af den
lokale styrelse, fra
højre Gun Höglund,
Jan Henriksson,
Kristina Saari og
Torvald Perman.

års tema og har i samarbejde med Foreningerne Nordens Forbund, FNF, rundsendt en række informationer om dette emne – vel vidende, at alle nordiske venskabsbyer slås med de samme problemer i forbindelse
med de kommunale strukturændringer.
I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at næsten alle
medlemmer af Jakobstad-afdelingen er svensksprogede
og dermed generelt meget åbne for det nordiske samarbejde. I denne smukke by ved den finske vestkyst kan
man således se –og ser - alle de svenske landsprogrammer i tv. Man glæder sig også over, at mange danske
programmer bliver sendt på svensk tv - og dermed også
n
i denne del af Finland.
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-I øvrigt havde kommunen afvist at give tilskud til rejseudgifterne for de lokale deltagere bl.a. fra orienteringsklubben, bueskytterne og fra kano - og kajaklubben, og et er synd for de unge, som var skuffede over
afslaget, fortæller Beth Espedal.
-Jeg mener fortsat at det nordiske samarbejde er
meget vigtigt for Hillerød. Vi har mange ting til fælles i vores struktur og opbygning af kommunerne, og
også andre nordiske byer har aktuelle problemer med
biblioteker, sygehuse og grundplaner – og har tilmed
ideer om hvordan disse problemer kan løses.
Afslaget og den manglende deltagelse fra kommunalbestyrelsen hænger sammen med en igangværende
revision af hele kommunens internationale arbejde.
Indtil da har man bl.a. taget udgifterne til byrådsmedlemmers deltagelse i venskabsbytræf ud af budgettet.
Borgmester Kirsten Jensen synes således, at det vil
være en god idé om de lokale foreninger selv overtager
kontakten til venskabsbyerne, så det ikke længere ligger
i kommunalt regi.
Beth Espedal konstaterer, at det praktiske samarbejde med venskabsbyerne allerede i høj grad er overladt til NORDEN -afdelingerne, men at det jo også

Unge i Norden –
fremtidens stemme
I et moderne samfund præget af hastige forandringer
er det vigtigt at lytte til de unges stemmer, deres håb og
forventninger. Det gælder ikke mindst her i Norden,
hvor vi har sat os et mål om at skabe de bedst tænkelige
livsvilkår for børn og unge. I 2009 gennemførtes et
komparativt forskningsprojekt hvor unge nordboere
blev spurgt om deres syn på samfundet, deres trivsel
og adfærd.

Resultatet af projektet bliver præsenteret ved en
konference i Reykjavik den 28.-29. oktober med titlen »Unge – fremtidens stemme – Youth – Voice of
the Future«. En præsentation af forskningsresultaterne
bliver fulgt op af workshops og diskussioner, hvor politikere, eksperter og andre der arbejder med ungdomsspørgsmål drøfter, hvordan den aktuelle ungdoms strategi kan gennemføres samtidigt med, at man opnår en
større synergi mellem nordiske ungdomsstrategier og
praksis.
Konferencens workshops handler bl.a. om temaerne: sprog og kultur, uddannelse og computerbrug,
ligestilling, livsstil, deltagelse i idræts- og ungdomsarbejde, risiko adfærd og narkotika samt psykisk helse i
puberteten. På konferencen præsenteres ideer til, hvordan man fortsat kan følge op på Nordisk Ministerråds
børne- og ungdomsstrategi for at nå det ende lige mål
om Norden som verdens bedste sted for unge.
Og så må man med nordisk beklagelse konstatere,
n
at konferencen foregår på engelsk

Unge fra Norden på fynsk job - indsats
13 unge fra hele Norden på Nordjobb i Odense og omegn
Atter i år har NORDEN-afdelingen i Odense formidlet kontakt med unge fra hele Norden, der som
Nordjobb´ere har været på 4 ugers arbejde –atter i år
hos frøfirmaet Jensen Seeds og været travlt beskæftiget
med markarbejde bl.a. på spinatmarker i Odense og
omegn.
-Deltagerne bor
på Dalum Landbrugsskole til en
rimelig pris og bliver
derfra fragtet til de
forskellige marker,
også på Svendborgegnen og på en tur til
Samsø, fortæller den
lokale NORDENformand,
Skuldi
Fjalldal, der kan
berette om mange
års erfaringer med
Nordjobb-ordningen.
-De unge skal selv
betale for opholdet,
Afdelingsformand, Skuldi Fjalldal, takkede firmaet for men får udbetalt
arrangementet for de unge.
normal mindsteløn

Én af »veteranerne« blandt de unge var Elin Holmberg-Klasén (til
højre) fra Odense´s svenske venskabsby Norrköping der var med
for 3. gang – her sammen med Martina Dackander fra Stockholm.

for selve arbejdet - og så naturligvis oplevelsen ved at
være sammen med andre unge. Nogle har været her
flere år i træk, men desværre er der kun 13 deltagere i
NORDEN Nu

NR.4 oktober 2010

15

Tema: Venskabsbyer i Norden

handler om økonomi og officiel kommunal deltagelse
i samarbejdet.
Afdelingsformanden har nu aftalt et møde med
formanden for kommunens kultur – og fritidsudvalg,
Peder Bisgaard, for nærmere at diskutere, hvordan venn
skabsbysamarbejdet i fremtiden skal foregå.

år (fordelt på 9 svenskere,
2 fra Norge, 1 fra Finland
og 1 fra Færøerne) mod 20
i fjor og 26 året før. Det
kniber med økonomien
både for de unge og for
erhvervslivet.
Under opholdet arrangerede NORDEN-afdelingen forskellige aktiviteter for Nordjobb´erne
bl.a. et besøg på Odense
Rådhus samt et fælles Sct.
Hans-aften-arrangement.
NORDEN Nu var
med, da holdet endvidere besøgte den gamle
vinhandel H.J. Hansen
i Odense´s centrum,
Direktør Jens Hempel–Hansen orienterede.
hvor direktør Jens Hempel-Hansen, der også er
svensk konsul, fortalte om det gamle hæderkronede
firma stiftet i 1829 og videreført gennem 6 generationer
med fortsat hovedsæde i den gamle købmandsgård i
Vestergade.
H.J.Hansen Holding beskæftiger sig i dag med
meget andre end vin bl.a. med affaldssortering og
genanvendelse heraf, men har fortsat 90 medarbejdere
beskæftiget med vin og en årlig omsætning for dette
område alene på 190 mill. kr. Firmaet har også en mindre dansk vinproduktion på Fyn og Samsø.

Efterfølgende gav Peter Andersen en uhøjtidelig
information om vinens historie, og der var mulighed
for blindsmagning og andre smagsprøver på de forskellige vintyper.
Arrangementet for Nordjobb´erne sluttede med en
spisning i Restaurant Den grimme Ælling med også
deltagelse af medlemmer af NORDEN-afdelingens
bestyrelse samt fra landskontoret Klaus Elmo Petersen,
n
der koordinerer dette arbejde på landsplan.

Blandt deltagerne ses her til højre færingen Karin Haraldson fra
Torshavn, der var med for 1.gang, sammen med Anni Peljo, Lapva
fra Finland.

Giver arbejdserfaring og varige nordiske venskaber
Fakta om Nordjobb-ordningen med 20.000 deltagere siden starten
På landskontoret i Foreningen NORDEN har Klaus
Elmo Petersen gennem mange år haft ansvaret for koordineringen af Nordjobb – ordningen fra dansk side, og
han orienterer gerne om denne virksomhed.
-Hvor gammel er Nordjobb – ordningen og hvad er dens
formål ?
-Nordjobb har eksisteret siden 1985, hvor den såkaldte
Gyllenhammer-gruppe tog initiativ til projektet. Foreningerne NORDEN har haft ansvaret for administrationen af projektet siden 1. januar 1986.
-Under hvilke vilkår er de unge med i ordningen ?
-De unge, der får et Nordjobb, betaler selv for rejse
og opholdsudgifter. De får normal løn på samme
vilkår som danske unge får for et tilsvarende job.
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Nordjobb´erne og de virksomheder, der tilbyder jobs,
betaler ikke noget til Nordjobb -ordningen.
Hvorledes er det gået med Nordjobb-ordningen i 2010 ?
-På grund af finanskrisen, som har ramt antallet af
vikarjob hårdt, har der i 2009 og 2010 været en stor
tilbagegang i antallet af Nordjobb´ere i Danamrk. i
2010 har der været 48 Nordjobb´ere i Danmark, mens
30 danske unge har været på et Nordjobb i de andre
nordiske lande.
Bliver ordningen administreret af Foreningen NORDEN
i Danmark og i de øvrige nordiske lande ?
-Det overordnede og koordinerende ansvar ligger hos
Foreningerne Nordens Forbund (FNF), mens Foreningen NORDEN i Danmark har ansvaret for den

nationale del af projektet. Det er nogenlunde samme
model i de andre nordiske lande bortset fra Færøerne
og Grønland, hvor FNF har indgået administrationsaftaler med andre parter.
-Som administrator af den danske del af Nordjobb gennem en årrække, må du have stor erfaring på området.
Har du nogle bud på fremtiden for ordningen ?
-Der vil altid blandt nordiske unge, være en interesse
for at »prøve det nordiske arbejdsmarked af«, da det i
denne globaliseringstid er en form for hjemmebane.
Jeg synes det er vigtigt, at de unge som måske tøver
med at søge job i lande med et fremmed sprog og en
anden kultur, også får mulighed for at få en international erfaring.
-Her er Nordjobb et godt tilbud, som foregår i trygge rammer og under ordnede forhold. Da Nordjobb
startede, foregik det med håndskrevne ansøgninger
og i dag ansøger de unge via Nordjobbs hjemmeside.
Den udvikling vil fortsætte og de nye netbaserede fora,
som f.x Facebook, vil afgjort få en øget betydning for
Nordjobb. Langt de fleste ansøgere får kendskab til
Nordjobb via venner, der har deltaget i Nordjobb, eller
via hjemmesider, der formidler job til unge herunder
naturligvis Nordjobbs egen hjemmeside.
-Kan der gøres mere for at få arbejdsgiverne interesserede
i Nordjobb ?
-I øjeblikket tøver virksomhederne med at ansætte
vikarer og sommerafløsere, men Nordjobb må arbejde
på at gøre ordningen kendt og få formidlet budskabet
om, at Nordjobb i sin ansøgerdatabase har mange vel-

kvalificerede unge. Vi må også søge at få et tættere samarbejde med vikarbureauer, da vi har værdifulde fritidsog kulturtilbud til de nordiske unge der er her.
-Nordjobb tilbyder også en kvalificeret rådgivning
om skat og skattekort og andre forhold i relation til
opholdet. Arbejdsgiverne skal motiveres til at deltage i
Nordjobb ved at slå på, at de får dækket et reelt behov,
men de skal også føle, at deres
deltagelse har betydning for
unges interesse for det nordiske
arbejdsmarked.
Har du andre bemærkninger om
NORDJOBB -ordningen .
-Omkring 20.000 unge har
siden starten deltaget i Nordjobb, og stort set alle har haft
en fantastisk positiv oplevelse
af opholdet. De har fået arbejdserfaring fra et andet land, de
har fået indsigt i hverdagslivet
hos en nordisk nabo, og de har
frem for alt fået knyttet varige
Klaus Elmo Petersen
nordiske venskaber.
- Alt dette er jo helt i Foreningen NORDEN´s og det nordiske samarbejdes
ånd. Meget har forandret sig i de 25 år Nordjobb har
eksisteret, men ikke nødvendigheden af, at vi i Norden
har projekter, der fremmer unges kendskab til de nordiske naboer og Norden i det hele taget, slutter Klaus
n
Elmo Petersen.
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Nordisk Klimadag er nu on-line
Nu kan lærere i de nordiske lande hente inspiration
til deres klimaundervisning på klimanorden.org, som
danner rammen om Nordisk Klimadag 2010.
Hjemmesiden: www.klimanorden.org er nu i luften. Målet med Nordisk Klimadag er at få børn og unge
i de nordiske lande med i kampen for et bedre klima.
De nordiske undervisningsministre inviterer igen i
år alle lærere og skoleelever i Norden til at deltage i en
fælles Nordisk Klimadag.
Målet med Klimadagen er at få børn og unge i de
nordiske lande med i kampen for et bedre klima.
Der er noget for alle aldersgrupper, lige fra en tegnekonkurrence for de mindste til idékonkurrencer, hvor

de lidt ældre kan skrive eller lave en film om klimaforandringerne.
Nordisk Klimadag er i år også led i en stor nordisk
sprogkampagne, så eleverne kan øve sig på de skandinaviske sprog, mens de lærer mere om klimaet.
Alle aktiviteter og konkurrencer er åbne nu og frem
til den 11. november.
Skoler og andre opfordres også til at arrangere deres
egne aktiviteter og dele idéer og oplæg på den interaktive del af klimanorden.org
Klimadagen fejres altså hele efteråret og kulminerer
den 11. november, forhåbentlig med masser af lokale
arrangementer i alle de nordiske lande.
n

Højtlæsning i morgengry’et og skumringstimen
Efterårs- og vinterdagene i Norden er særdeles korte. Før i tiden – inden der fandtes TV og computere – var
højtlæsning og historiefortælling en elsket og udbredt tradition i den mørke tid.
Den 8. november i år giver Den Nordiske Biblioteksuge for 14. gang mulighed for at give den gamle nordiske
fortælletradition nyt liv. Det bliver en uge fyldt med oplæsninger, udstillinger, debatter og andre former for
kulturoplevelser på biblioteker, skoler og andre lokaliteter rundt om i Norden og Baltikum.
Som tidligere år er Foreningen NORDEN i Danmark og Foreningerne Nordens Forbund, FNF, medarrangører af Skumringstid - arrangementerne.

Verdens største højtlæsningsbegivenhed ?
Måske sættes der verdensrekord når tusindvis af mennesker i de nordiske
og baltiske lande på samme tid og på mere end 2000 lokaliteter lytter til
højtlæsning på sine respektive sprog. Der læses højt fra islandske eddaen
og fra svenske John Ajvide Lindqvists bog »Lad den rette komme ind«.
Allerede om morgenen samme dag deltager nordiske børnehave- og
skolebørn i »Morgengry« med oplæsning fra islandske Andri Snær Magnasons »Historien om den blå planet« og Lene Kaaberbøls »Skammerens datter«.

Gratis tilmelding
Biblioteker, skoler og foreninger kan anmelde sig gratis her på hjemmesiden : www.bibliotek.org og få plakater og postkort tilsendt. Man kan
også downloade årets højtlæsningstekster samt et idé-katalog, der kan give
inspiration.

Lokale arrangementer
Mange NORDEN -afdelinger deltager i denne årlige begivenhed, således
afdelingen i Malt Herred i Sydjylland. Her er der skumringsaften den 8.
november med emnet »Den magiske Norden«, hvor Lise Gjedssø, Bramdrup, med udvalgte genstande fra Islands nationalmuseum belyser emnet
»Island fra landnamstid til nutid«. På samme tidspunkt er der skumringsaften i Brørup bibliotek om samme emne og med oplæsning ved stearinlysenes skær, der sammenligner Vølvens spådom med en gyserroman af J.A.
Lindqvist fra 200.
n

Kulturarven i Norden skal lære os at forstå klimaforandringer
Kulturarven i Norden er også historien om, hvordan
mennesker har tilpasset sig ændrede klimaforhold. Den
historie kan lære os en masse om, hvordan vi håndterer
fremtidige klimaændringer.
Kulturarven kan give os viden om menneskers
evne til at forholde sig til og tilpasse sig effekter af
klimaændringer, sagde Grønlands minister for kultur,
uddannelse, forskning og kirke, Mimi Karlsen, under
en nordisk konference i Grønland i august.
Nordisk Ministerråd har under det danske formandskab sat kulturarven på dagsordenen, når det
gælder klimaændringer. På den nordiske konference
”Klima, natur og kulturarv,” som fandt sted i Narsarsuaq i Sydgrønland, var kulturarven derfor omdrejningspunkt for en dialog mellem forskere, embedsmænd og
politikere.
Temperaturstigninger, stigende vandstand og hyppigere storme, var for en stund ikke i forreste række,
derimod spørgsmålet om, hvordan kulturarven giver
ny viden om, hvordan befolkninger har tilpasset sig
klimaændringer.

Den nye forbundsledelse og udvalg
Ved et konstituerende landsstyrelsesmøde den 9. juni
i Odense, blev Georg Møller genvalgt som landsforeningens næstformand. Forretningsudvalget består
efter konstitueringen af Arne Nielsen (landsformand),
Georg Møller (næstformand), Susanne Prip Madsen,
Merete Riber, Erik Rasmussen, Svend Tychsen og
Bente Dahl.
Landsforeningens aktivitetsudvalg består fremover
af Arne Nielsen (formand), Martti Issakainen, Grethe
Olsen og Vagn Thomsen. Skole - og biblioteksudvalgets
medlemmer er Merete Riber (formand), Kristina Aaltonen, Peter Schmidt og Helle Nancke. Informationsudvalget består uændret af Georg Møller (formand),
Lizzie Moe og Flemming Thøgersen, og sproggruppen
består af Henrik Hagemann (formand), Dorit Myltoft
og Niels Davidsen-Nielsen.
Medens miljø- og klimaudvalget blev nedlagt efter
vel udført mission, vedtog landsstyrelsen at nedsætte en
ny arbejdsgruppe til forberedelse af landsforeningens
medvirken i det Det Europæiske Frivillighedsår 2011 og
herunder en aktivering af venskabsbysamarbejdet.
Arbejdsgruppens mandatperiode strækker sig frem
til og med repræsentantskabsmødet i 2012 og gruppen
blev konstitueret med Susanne Prip Madsen, Svend
Tychsen, Flemming Thøgersen og Andreas Stampe.n

- Nyt fokus er nu på den menneskelige dimension
i klimadebatten. Kulturarven kan give os viden om
menneskers evne til at forholde sig til og tilpasse sig
effekter af klimaændringer – dengang som i fremtiden,
understregede Mimi Karlsen.
Konferencen, der var planlagt i tæt samarbejde mellem Grønlands Nationalmuseum, Nordisk Ministerråd og Kulturarvsstyrelsen, er en del af Danmarks formandsprogram 2010 : Nordisk kultur i fremdrift.
- Klimadiskussionen er kompleks. Jeg er glad for,
at vi nu også har fået de humanistiske forskeres indfaldsvinkel med. Konferencen viser, at kulturarven kan
bidrage til forståelse af, hvorfor og hvordan fremtidige klimapåvirkninger af miljø og livsbetingelser kan
håndteres, fastslår direktør i Kulturarvstyrelsen, Steen
Hvass.
Kulturarvstyrelsen giver nu erfaringerne med kulturarv og klima videre til Finland, som fra næste år har
n
formandskabet i Nordisk Ministerråd.

Nyt hovedsæde
Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd og Nordisk
Råd flyttede den 26. juli til følgende nye fælles domicil, der fremover skal være hovedsæde for det officielle
nordiske samarbejde:
n
Ved Stranden 18. 1061 København K.

Orientering om Rejsemagasinet
Som tidligere år bliver Rejsemagasinet en væsentlig del
af januar – nummeret af NORDEN Nu, hvor kredse
og lokalafdelinger kan præsentere deres rejsetilbud for
den kommende sæson – krydret med artikler om spændende seværdigheder og udflugtsmål i Norden.
Som sædvanligt er deadline for indlæg til Rejsemagasinet den 15. november for at give redaktionen god tid
til at kreere denne del af bladet bedst muligt, som bliver
studeret med stor interesse rundt om i landet, og hvor
interesserede ofte finder deres rejsemål på tværs af kommune - og afdelingsgrænser.
Det skal samtidig nævnes, at Foreningen NORDEN er medlem af Rejsegarantifonden, hvilket hver
rejsedeltager betaler 20 kr. til som en del af rejsens pris,
hvorefter kreds eller lokalafdeling sender det samlede
beløb til landsforeningen.
Landsstyrelsens informationsudvalg har netop drøftet præsentationen af rejsetilbud i bladets spalter, og
der var enighed om at omtale af sådanne rejsetilbud i
andre nr. end januar - nummeret vil blive behandlet
n
som annoncer, der skal betales for.
Redaktionen
NORDEN Nu
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Ønske om et mere forpligtende nordisk samarbejde
Henvendelse fra Foreningerne Nordens Forbund til Nordisk Råd
Fra Foreningerne Nordens Forbunds præsidiemøde
i Tromsö er sendt følgende henvendelse til Nordisk
Råds præsidium, stilet til rådets generalsekretær Jan
Erik Enestam:
-Alle de nordiske landes foreninger Norden har med
stor interesse læst de to kronikker, som samfundsdebattøren Gunnar Wetterberg skrev i Dagens Nyheter, og
hvor den første kom i forbindelse med Nordisk Råds
session i Stockholm i oktober sidste år. Vi er meget
optaget både af indholdet og de efterfølgende reaktioner, som synspunkterne har affødt. I Foreningerne
Nordens Forbunds regi har vi også haft et møde med
Gunnar Wetterberg i København den 26. januar i år,
hvor han har uddybet sine synspunkter.
Foreningerne Norden har til formål på alle områder
at styrke det nordiske samarbejde indadtil og udadtil.
Vores foreninger er med den meget brede folkelige baggrund, som vi repræsenterer, 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 omfattende politisk samarbejde mellem de nordiske lande vil gavne os alle i en globaliseringstidsalder, hvor små lande bliver usynlige og store
regioner bliver dominerende. Så der er tale om rettidig
omhu, hvis ikke vi skal forspilde de chancer, som vi
netop nu har for at tilrettelægge det nordiske samarbejde i lyset af en globaliseret dagsorden.
Næppe nogen andre lande kan så enkelt skabe en
homogen region, hvor både værdipolitikken og den
praktiske politik er så koordineret gennem årtiers
samarbejde, som de nordiske lande. Og ikke mindst
væsentligt : Hvor der er en så bred folkelig opbakning
til samarbejdet.
Foreningerne Norden har allerede på statsministrenes globaliseringsforum i Island februar 2009 lanceret
forslaget om et væsentligt udvidet nordisk samarbejde,
som kunne medføre, at Norden -som den tiende størst
økonomi i verden -samlet kunne indgå i G20.
Vi har også støttet op om hovedsigtet i Stoltenbergrapportens ideer om et styrket nordisk samarbejde
på det udenrigs-og sikkerhedspolitiske område, vi har
arbejdet for en styrket nordisk profil i klimaspørgsmålene, vi har i mange år kæmpet for et langt mere
intensivt nordisk samarbejde i EU.

Diskutere nordisk samordning
Nu hvor den europæiske dagsorden globaliseres, og
hvor vores nternationale fokus flyttes fra Europa til
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Verden, er det endnu mere vigtigt at diskutere en nordisk samordning, og et mere forpligtende nordisk samarbejde, som kan styrke vores internationale position.
Hver for sig er vi små lande i global sammenhæng,
sammen er vi en betydende region.
Norden er et folkeligt projekt. Samarbejdet mellem
landene er skabt af folket – nedefra og op. Resultaterne
er folkelige og ikke institutionelle – bortset fra dem, der
er nødvendige for at fremme det folkelige fællesskab.
Den folkelige opbakning 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 samarbejde uden sidestykke. Norden er den mest homogene region, der findes.
Norden er fem små åbne økonomier som kombinerer frihandel og velfærd. Nordens dagsorden passer til
den nye globale dagsorden, fordi Norden er et folkeligt
regionalt samarbejde, der ikke er vendt mod andre,
men tværtimod muliggør et bredt internationalt samarbejde.
Hvis Norden fortsat skal bygge på bred folkelig legitimitet er det altafgørende, at det nordiske samarbejde
er dynamisk og fremadrettet. Derfor er det vigtigt
ikke bare at erkende, men også handle efter, at et langt
mere omfattende praktisk politisk samarbejde mellem
de nordiske lande vil gavne os alle i en globaliserings
-tidsalder.

Flere forslag
Foreningerne Nordens Forbund vil, som talsmand
for det folkelige Norden, opfordre Nordisk Råd til at
igangsætte et forstudie om de tanker, Gunnar Wetterberg er kommet med. Et mere forpligtende nordisk
samarbejde kan have mange former.
På denne baggrund vil Foreningerne Nordens Forbund opfordre Nordisk Råd til at tage et mere forpligtende nordisk samarbejde op nordisk og nationalt :
*Sammensætte en gruppe af forskere, politikere,
journalister, erhvervsfolk og repræsentanter for de
folkelige foreninger, der kan lave et forstudie om de
moderne unionstanker
*Gennemføre folkelige høringer i alle de nordiske
lande og selvstyrende områder om et nyt udvidet samarbejde.
Henvendelsen er underskrevet af FNF -formand og
formand for Foreningen Norden i Island, Ragnheiður
H. Þórarinsdóttir og af Kristín Ólafsdóttir, generalsekretær for Foreningerne Nordens Forbund samt af formændene for de øvrige nationale Foreningerne Norden
n
bl.a. Arne Nielsen, Danmark.

Nordisk samarbejde om styrket sundhedsvæsen og
socialt udsatte familier
Drøftet ved social - og sundhedsministermøde i Aalborg
Den medicinske og teknologiske udvikling har ført Styrket indsats
til nye og bedre behandlingsmuligheder for en række
sygdomme. Men de nordiske lande oplever også en
markant stigning i kroniske og livsstilsbetingede sygdomme. Denne udvikling stiller større krav til ekspertise, teknologi og investeringer og derfor udvekslede de
nordiske social- og sundhedsministrene erfaringer om
organisering af sundhedsvæsenet på deres møde den
21.-22. juni i Aalborg.
- Vi ser blandt andet på mulighederne for at samarbejde om forebyggelse af kroniske sygdomme og på
højt specialiserede behandlinger, hvor patientvolumen
er så lille, at vi i fællesskab kan udnytte vores ekspertviden og teknologi langt bedre, oplyste de nordiske
social- og sundhedsministre.
Erfaringsudvekslingen viser, at komplekse lidelser
kræver øvede hænder i stærke centrale enheder. Det,
som kan behandles nær patienten, håndteres bedst af
en stærk primær sundhedstjeneste, som også har et
ansvar for forebyggelse.
Zsuzsanna Jakab, direktør for WHOs Europa-kontor deltog på ministermødet og sagde:
- De nordiske sundhedsvæsner er et inspirerende
eksempel særlig i forhold til at sikre sundhed på lige
vilkår for alle; i samspillet mellem den offentlige og private sektor og i udviklingen af innovative finansieringsløsninger på sundhedsområdet. Det er vigtigt fortsat
at investere i befolkningens sundhed og forebyggelse
af sygdomme, så vi kan opretholde det forspring vi
har i dag.

De nordiske ministre diskuterede også forebyggende
indsatser over for familier i risiko for social marginalisering. Ministrene var enige om, at de nordiske lande alle
står over for store udfordringer i forhold til at forebygge
sociale problemer og bryde den negative sociale arv.
De satte i deres debat især fokus på en større inddragelse af civilsamfundet og et bredt tværfagligt samarbejde som forudsætninger for en effektiv social indsats.
Ministrene besluttede derfor at prioritere projektmidlerne for 2011-2012 til en styrkelse af de forebyggende
indsatser over for familier i risiko for social marginalisering.

Influenza-epidemier
For at skabe de bedste forudsætninger for håndtering
af fremtidige epidemier, udvekslede de nordiske socialog sundhedsministre også erfaringer om den nationale
håndtering af influenzepidemien på mødet.
Psykisk helse har stor indflydelse på folkesundheden
generelt. I alle nordiske lande er der blandt andet en
øget efterspørgsel på børne- og ungdomspsykiatriske
indsatser ligesom psykiske problemer er en væsentlig
årsag til førtidspensionering og sygefravær i arbejdslivet. De nordiske ministre prioriterer dette område
meget højt og vil også arbejde videre med det under
det kommende finske formandskab i 2011.
Grænsehindringer indenfor tryghed på arbejdsmarkedet og socialområdet skal fjernes. En arbejdsgruppe
er i gang med at finde konkrete løsninger på dette
n
indenfor det nordiske samarbejde.

Politisk handlingsprogram for Øresundsregionen
-Det skal være lettere for borgerne i Øresundsregionen,
heddet det i et politisk handlingsprogram fra den eneste politiske forening med medlemmer på begge sider
af Øresund, Öresundssocialdemokraterne. Organisationen med ca. 350 medlemmer, blev stiftet i 2000 og
er en selvstændig politisk forening, der dog kræver, at
medlemmerne er tilsluttet Socialdemokratierne i Sverige eller Danmark, fortæller foreningens næstformand
Benny Haugshøj.
-Vi ønsker således, at alle i Øresundsregionen skal
have adgang til internettet. Der bør være lokale takster

tes sammen med det europæiske højhastighedstognet
og der skal oprettes en regionaltogforbindelse mellem
lufthavnene i Kastrup og Sturup, fortæller Benny Haugshøj, der selv er pendler med bopæl i Skåne og job i
København.
-Et fælles arbejdsmarked for Øresundsregionen. bør
styrkes : Lad arbejdssøgende få betalt rejser i forbindelse
med ansættelsesinterview i regionen. Lad arbejdssøgende være i praktik i nabolandet uden at miste dagpenge.
Jobcentrene skal have lov til at uddanne arbejdsløse i
hele regionen, og arbejdsløsheds-dagpenge skal udbetales fra det land, hvor man er medlem.

Øget kultur-og mediesamarbejde
-Vi ønsker at borgerne i regionen skal have fri adgang
til de danske og svenske public service kanaler, Øresundsregionale nyheder i begge landes medier skal være
tilgængelige på internet samt fri adgang til landsdækkende nyheder i danske og svenske medier.
I det hele ønsker organisationen udarbejdet en kulturel helhedsplan for hele Øresundsregionen med gratis adgang på statslige og kommunale museer, adgang
til danske og svenske aviser på bibliotekerne, og foreninger, kommuner, kulturliv og kulturinstitutioner
skal stimuleres i arbejdet for at skabe kulturbroer over
sundet – det gælder også på idrætsområdet.
S -Øresundsforeningens bestyrelse fra venstre mod højre: Stig Ekman - Irma
Larsen - Benny Haugshøj - Anita Aagesen-Svärd - Jan Svärd. Tre medlemmer var
fraværende (Kerstin Jönsson, Håkan Björkenlev og Helen Beim).

for telefoni og bredbånd samt fælles porto – også set
i lyset af, at det danske og svenske postvæsen er slået
sammen i et fælles selskab- samt indføres trådløst internet i hele regionen og i al kollektiv trafik.
-Samarbejdet mellem de to lande bør fremmes,
således skal ntegrationen øges. Vi mener, at man skal
betale skat der, hvor man bor – ikke der, hvor man
arbejder, så skatteaftalen mellem Danmark och Sverige
skal genforhandles.

Fælles Øresundsminister
-I handlingsprogrammet indgår også forslag om en fælles Øresundsminister, der er medlem af begge landes
regeringer, en fast forbindelse Helsingborg – Helsingør
for at styrke detn regionale infrastruktur, fælles pendlerkort i den kollektive trafik, som gælder i hele Øresundsregionen, billigere kollektive rejser over broen
, lavere brotakster også for miljøbiler samt en fælles
boligformidling for Øresundsregionen.
-Der bør endvidere etableres en højhastighedsbane
mellem Stockholm, Øresund og Kastrup, som knyt-
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Bedre og mere samarbejde på
uddannelsesområdet
-Øresundssocialdemokraterne ønsker mere dansk i
svenske skoler og mere svensk i danske skoler, det skal
være lettere at finansiere bilaterale forskningsprojekter
over sundet, flere fælles forskningsprojekter skal øge
regionens konkurrencekraft, og der er behov for både en
styrkelse af forsknings- og uddannelsesområdet samt af
de praktiske- og erhvervsrettede uddannelser i regionen.
-Endelig må vi ikke glemme at passe på det fælles
miljø : El- og fjernvarmeproduktionens udslip i Øresundsregionen skal beregnes på en grænseoverskridende måde, så det gavner det lokalregionale miljø, og
regionen skal arbejde på at blive verdensførende inden
for miljøteknikområdet, slutter Benny Haugshøj. n
Fakta
Nærmere oplysninger om ØSF kan fås på hjemmesiden:
www.oresundssocialdemokraterne.org
eller hos Benny Haugshøj,
tlf. +46 431 242 31 tlf. +45 21 69 39 46
e-mail: Bodil.Benny@telia.com

Hvad interesse for
Finland kan medvirke til
Interview af forfatteren Søren Sørensen
i anledning af ny udstilling i København
Når Arbejdermuseet i København i september kunne
åbne en ny udstilling om Den finske borgerkrig 1918
med titlen »Revolution i Norden« skete det bl.a. med
assistance fra en dansk ekspert i finsk litteratur og kultur, forfatteren Søren Sørensen, som vil være velkendt
af mange NORDEN -medlemmer både for hans litterære virke og for hans tidligere organisatoriske indsats
som bl.a. medlem af landsforeningens landsstyrelse og
forretningsudvalg.
-Jeg har været glad for at kunne bidrage til udstillingen ved at stille mange af mine originale dokumenter,
artikler fra finske arbejderaviser og endda en kopi af
general Mannerheims dagsbefaling til rådighed som
dele af de genstande, der præsenteres i en række montrer sammen med mange fotos fra denne »glemte krig«
som mange kalder den, fortæller Søren Sørensen.
-Fra mine mange år som historielærer er jeg klar
over, at denne borgerkrig eller »indbyrdes-krigen« som
nogen foretrækker at kalde den, er meget lidt beskrevet
i danske historiebøger og dertil hørende undervisning
–bortset fra mine egne bøger om emnet.
-Men det er vigtigt at kende noget til denne krig,
hvor de røde revolutionære socialdemocrater, 27. januar
1918 udråbte den finske arbejderrepublik, på baggrund
af det russiske kejserriges sammenbrud og den sociale
harme og sult i Finland.
Krigen sluttede i maj samme år med en sejr for de
hvide styrker med støtte fra tysk side, efter en blodig
borgerkrig, hvor ca. 35.000 mennesker mistede livet.
–mange af dem i efterkrigstidens fangelejre.
-Resultatet af borgerkrigen i Finland var vigtig for
den efterfølgende udvikling af den internationale politiske arbejderbevægelse, hvor man så en to -deling i
enten en revolutionær linje som i Sovjetunionen og en
reformlinje, som bl.a. i de nordiske landes arbejderpartier. Som den svenske filosof Gustav Møller fastslog:
Man kan alligevel ikke besejre kapitalismen og borgerskabet med våben – men kun på fredelig vis.
Søren Sørensen, som også har bidraget til udstillingen med en kronik om emnet i tidsskriftet »Arbejderhistorie«, (der kan læses på hjemmesiden www.sfah.
dk) understreger, at den finske borgerkrig havde en helt
særlig karakter i forhold til andre og senere borgerkrige
bl.a. i Østrig og Spanien.
Hans nøje kendskab til denne krig kan yderligere
understreges af, at han gennem 3 år har udarbejdet et

ca. 800 siders manuskript til en bog om emnet, som
han nu vil prøve at få udgivet.
Udstillingen i Arbejdermuseet kan ses dagligt kl 1016 frem til årsskiftet, hvorefter den også skal vises i bl.a.
Arbejdermuseet i Tammerfors i Finland.

Hvad sprogundervisning kan føre til
Forfatteren fik selv lyst til at beskæftige med Finland
og det fynske sprog allerede i 3.mellem, hvor der i den
daværende svensk-undervisning blev brugt tekster også
af finske forfattere bl.a. fra nationaldigteren Runebergs
værk »Sven Dufva«.
-Det skabte en kærlighed til hans – og andre finske

Søren Sørensen i sine hyggelige
stuer i villaen i Trørød

forfatteres værker, som gjorde at jeg måtte lære finsk,
hvad jeg også blev inspireret til gennem Sakskøbings
venskabsby-samarbejde med den finske industriby,
Viiala, som absolut ikke hørte til det finsk-svensk
talende område.
-Finsk er et smukt og logisk sprog, som jeg også
havde stor glæde af, når jeg som dansk historielærer
rejste til Finland som rejselektor for Foreningen NORDEN, og jeg har i årenes løb har oversat bl.a. finsk lyrik
til dansk, fortæller Søren Sørensen.

Nordisk konference
Som det vil være mange NORDEN -medlemmer
bekendt er Søren Sørensen en aktiv formand for Selskabet Bellman i Danmark, og han har ved talrige lejligheder med musik og sang gjort tilhørerne fortrolige
med den svenske digters mange viser og sange.
Han er desuden formand for Samrådet for de Litterære Selskaber i Denmark, der omfatter ikke færre
end 54 forskellige selskaber, og Samrådet forbereder
i øjeblikket i samarbejde med lignende selskaber i de
andre nordiske lande, en nordisk konference på Schæffergården i Nordsjælland den 19.-21. august næste år
om emnet »Klassikerne og nutiden«.
Samrådet rådgiver initiativgrupper ved stiftelsen af
nye selskaber, bistår ved fællesarrangementer for flere
forfatterskaber og afholder også egne litterære arrangementer. Desuden arbejder Samrådet sammen med
lignende organisationer på nordisk og europæisk plan
n
for at fremme den gode litteratur.
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Av Olav Klonteig

Vi skal »fremme det folkelige fællesskab« i Norden.
Men da bør vi vite mer om hverandre. Vi bør ikke
kun se etter det som ligner det danske i nabolandene,
men også orientere oss om og forstå bakgrunnen for
ulikhetene. Som nordmann med dansk adresse de siste
25 år, har jeg notert meg at en del danskere har liten
kunnskap om hvorfor Norge har to nærbeslektede,
men ulike skriftspråk, bokmål og nynorsk. Derfor
denne artikkelen.
Bakgrunnen er selvsagt flere l00 års dansk-norsk
union, med Danmark som den dominerende part.
Men unionen var kun en del av en større prosess, som
også sto på i flere 100 år, der Norge ble redusert som
selvstendig stat. Geografisk var Norge skrumpet inn:
Atlanterhavsøyene, Jemtland, Herjedalen og Bohuslen
var gått tapt. (Danmark lå nærmere Norge enn i dag.
Danske Halland lå like ved Bohuslen.)
Mens andre nasjonalstater fikk sin form, med ett
sentrum i hovedstaden, skiftet det norske sentret fra
Trondheim, dernest Bergen og så til Oslo. Med det
resultat at kanselliets skriftspråk, preget av ulike dialekter, fikk ingen fast form i Norge. Dertil kom at mange av
de skrivekyndige døde i den Sorte Død i 1350. Det gammelnorske skriftspråket var i oppløsning før 1400.
Fra 1450 blir så dansk styringsspråk i Norge. Generelt betydde reformasjonen at nasjonalstatene ble styrket. Hos oss virket den til at dansk makt over Norge
ble sterkere. En norsk prest måtte ta eksamen i København. Dansk fikk prestisje ved å være både lovspråk og
kirkespråk. På norske landkart ble stedsnavn oversatt
til dansk. Fra 1736 lærte norske konfirmanter å lese
dansk, selvsagt med norsk uttale.
To ting bør sies her : Slik den politiske situasjonen var,
var det det eneste naturlige at dansk skriftspråk dominerte i Norge. Det gamle norske skriftmålet var utdødd,
hadde forlengst mistet kontakten med talespråket.
Det andre er at dansk var ikke et »fremmed« språk
i Norge. I vikingtiden kunne jo de skandinaviske folk
forstå hverandres tale. Og dialektene i Sør-Øst-Norge
hadde senere utviklet seg i dansk retning.
Det er verd å huske på at skriftmålet i gamle dager
hadde nok makt og prestisje, men på et ganske snevert
område. Det var øvrighetens, prestens og dokumentenes språk. Den primære form for språk, den muntlige talen, det var jo de lokale dialektene. De utviklet
seg etter sine egne lover, ble ikke særlig påvirket av
skriftspråket. Folkedikting, viser og eventyr – de levde
jo på folkemunne, ble først nedskrevet på 1800-tallet.

24 NORDEN Nu

NR.4 oktober 2010

Jeg mener at unionstiden førte til at det utviklet
seg sterke lokalkulturer i Norge. Disse kulturformene
uttrykker seg i en rik folkekunst (folkedrakter, rosemaling, treskurd, felespill, bygdedans) – og selvsagt i talespråket. Her er noe av grunnlaget for at dialektene i dag
har en sterkere posisjon i Norge enn i nabolandene.

Ikke en, men to veier
frem mot norsk skriftspråk
1814 – slutt med den dansk-norske union – er et
minus-år i Danmark, »tapet av Norge«, men et sterkt
pluss-år i Norge.
Dette skaper noen følelsesmessige problemer i danskeres syn på norsk »målstrev«, fordi dette naturlig nok
måtte handle om å frigjøre seg fra og legge avstand til
Danmark. Det glimter frem der J. L. Heiberg i omtalen
av Bjørnsons bondefortellinger leverer en ikke særlig
klok uttalelse : »..hele Aanden i Sproget er udansk.«
Norsk nasjonalfølelse vokste frem sist på 1700-tallet,
og etter 1814 blir det et viktig tema hvordan Norge skal
få seg et eget, nasjonalt språk.
Norge valgte to veier – og derfor har vi også to
skriftspråk.
1) Gradvis fornorsking av det danske, »almindelige
skrive- og bogsprog«.
Henrik Wergeland var den første, sterke pådriver for
fornorsking. Han nevner tre grunner : Et selvstendig folk
må ha sitt eget språk (nasjonalt), språket skal avspeile
den norske ånd (stilistisk), og skriften bør ligge tett inntil
talespråket (demokratisk). Via en rekke rettskrivningsreformer i første halvdel av 1900-tallet fører dette frem til
»bokmålet«, som er skriftspråk for 2/3 av folket.
2) Finne fellesnevner for norske dialekter – »det norske
Folkesprog«.
Ivar Aasen, selvlærd, begavet språkforsker fra Vestlandet, blir oppfordret til å samle dialekt-ord og systematisere stoffet i en grammatikk og en ordbok.
(Ordboken kom i 1850, med ca. 45.000 oppslagsord.) Vekten kom til å ligge på vestnorske og fjellbygdnorske dialekter, dels fordi her kunne man se slektskapet med det gamle språket, dels fordi Aasen mente
at dialektene i Oslo-området var blitt sterkt påvirket
av dansk. Hans form ble gradvis modernisert til det
»nynorsk« vi har i dag, og som er skriftmål for ca. 1/3
av nordmennene.
Wergelands-linjen la altså opp til en mellomvei,
Aasen-linjen formet det språklige grunnlaget for en
radikal, ny vei.

Stridsfronter og samlingsstrev.

Det radikale mot det konservative

Frem mot 1850 er tidsånden preget av det nasjonalromantiske gjennombrudd. Det styrker selvsagt kravet
om at skriftbildet må komme nærmere norsk uttale.
Når den rotekte norske folkedikting skal trykkes
(Asbjørnsens og Moes eventyr), får nok teksten en stort
sett ytre, dansk form, men mange norske ord er med.
Og fortellestilen er tvers gjennom norsk.
Fornorskingen av det dansk-norske språket, under
ledelse av skolelærar Knud Knudsen, starter med å forenkle skriftbildet : C, ch, q blir erstattet med norsk k.
På 1900-tallet blir have, drage til ha, dra. Raabe, vove,
blæse blir rope, våge, blåse. I 1938 får vi den typiske
norske a-endelse i hunkjønnsord (høna, bjørka, øksa)
i bokmål.
I skolens språkopplæring er 1900-tallet preget av
strid mellom moderate (tradisjonelle) og radikale
former (folkemålsformer). Man prøver seg frem med
»valgfrie« former, men det skaper en del usikkerhet.
Mange reformforslag går lett gjennom, mens andre
møter sterk motstand hos konservative »riksmålsfolk«.
I 1950 er »Foreldreaksjonen mot samnorsk« på krigsstien i Oslo-området. Foreldrene blir oppfordret til å
rette språket i lærebøkene, der det var kommet inn
former som de mente ikke hørte hjemme i bokmålet.
Samtidig ble de som brukte nynorsk i radioen, utsatt
for en usmaklig mobning. Nynorskfolk svarte på denne
aksjonen med å danne »Kringkastingsringen«, til forsvar for nynorsk og dialekt i NRK.
De som ser norsk TV i dag, vil lett kunne høre at
det bobler med dialekter i programmene.
Blant dikterne hadde Ibsen og Bjørnson gått foran
med norske ord og ikke minst norsk setningsform.
Knut Hamsun og Arnulf Øverland holdt fast ved en
tradisjonell rettskrivning. Johan Falkberget lar personene tale Røros-dialekt. Olav Duuns språk er sterkt
preget av trøndersk dialekt. Bokmål har etter hvert fått
en stor, stilistisk spennvidde og er blitt mer muntlig.
På nynorsk side blir Vinje, Garborg og Vesaas regnet
som de fremste forfatterne.
Blant de nynorske fantes det vel en drøm om at
nynorsk skulle vinne frem til å bli det eneste skriftspråk
i landet. Det var selvsagt urealistisk. Bokmålet er blitt
mer og mer norsk, og den prosessen vil trolig fortsette. Og drivkraften her vil, etter mitt syn, ikke være
nynorsken, med den sterke posisjon som talespråket,
dialektene har. Når nynorsk ikke dekker mer enn 1/3,
henger det nok sammen med at vi har hatt en markant
folkevandring fra bygd til by. Når en bygdegutt får jobb
i Oslo, får han nok beskjed om å legge sit morsmål på
hyllen og gå over til Oslo-språk (bokmål).

Den nasjonale oppvåkning vi fikk i første halvdel av
1800-tallet var primært kulturell – nordmenn ble mer
bevisste om sin egen kulturarv.
I siste halvdel av hundreåret fortsetter det som
senere ble kalt »nasjonsbygging«, men nu blir den mer
politisk. Det er tale om en demokratisk, radikal bølge
er underveis. Venstre (svarer til Radikale Venstre i DK)
bygges opp, får flertall i Stortinget i 80-årene, står for
parlamentarisme og oppløsning av unionen med Sverige. Standsskillet i samfunnet skal brytes ned. Det er
Olav Klonteig, bor i Kgs. Lyngby og er pensioneret lektor, med
tidligere norsk som hovedfag. Han har arbeidet som højskolelærer
og -forstander. Har også i 6 år hatt stillingen som norsk lektor ved
Nordens Folkliga Akademi i Kungälv. Han har utgitt en rekke bøker,
dels om højskole og folkeopplysning, dels om lokal kulturhistorie.
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ikke embetsmannseliten, men folket selv som skal ha
makten.
I 1885 vedtar Stortinget at bokmål og nynorsk skal
være likestilte språkformer, og det blir slått fast at
undervisning skal så vidt mulig »meddeles på børnenes
eget talemål.« Til examen artium skal elevene skrive to
stiler, en på hvert av språkene.
Det er typisk at den mest grundtvigske av de norske
højskolefolk, Viggo Ullmann, blir formann i Stortingets skolekomite.
Og utenfor Stortinget bølger språk-debatten. Det
er by mot bygd, finkultur mot folkekultur, tradisjon
mot forandring, høyre mot venstre. En del skolekretser
har gått over til nynorsk – bokmålet har fått konkurranse.

Et par anmerkninger bør inn her :
Flertallet av norske landmenn er småbrukere, har ikke
hørt til overklassen.
Til vanlig er gårdene ikke handelsbruk, med selvbergingsbruk. (I mitt hjem, en vanlig gård i en fjellbygd,
hadde vi 5 kuer, 10-12 får, en gris og en hest.)
Et annet moment bør også med, for at dansker bedre
kan forstå »gløden« i den norske språkdebatten – som
nå vel mest hører fortiden til. Det gjelder den hets og
mobning som nynorsk og folkemålsinnslag i bokmål
er blitt utsatt for.
»Riksmålsfolk« (de mest konservative godtar ikke
»bokmål«) har alltid fremstilt det tradisjonelle bokmålet som »det pene, dannede, kulturbærende« språket,
mens nynorsk og folkemål er »rått, ukultivert, vulgært«.
»Når jeg hører landsmålet i radioen nu, blir jeg syk«.
»Det lukter fjøs (kostall) av dette språket.« »Forpøblingen, idiotenes babbel« og lignende uttrykk har vært
typiske for denne tonen. Den smakløse agitasjonen
mot nynorsk har nok stilnet i det siste. Ja, mange byfolk
kan godt like nynorsk lyrikk, trolig fordi nynorsk har
flere klangfulle vokaler enn bokmål. Det som særlig
har forarget de konservative, er når bokmålet blir mer
folkemålspreget.
Den respektløse omtale av dialekter har stilnet av. I
1950-årene var visesangeren Alf Prøysen en elsket “barnetimeonkel« i radioen, og hans dialekt hadde ikke stor
prestisje – før han kom. I 1970-årene fikk vi en oppblomstring av visesang fra Trøndelag og Nord-Norge
– på ekte dialekt.
Utsiktene fremover ? Det er det vanskelig å spå om.
I dag synes en forflatet massekultur å dominere. En
norsk fjellbygd med sine turistplakater kan minne om
en forstad i USA. Men en hovedstrøm kan fremkalle
en motstrøm, der det lokale særpreg får økt prestisje.
n
Den som lever, får se.
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Danske iværksættere slår
de øvrige nordiske lande
Det er lettere at lykkes som iværksætter i Danmark
end i nabolandene. Men samlet set klarer Norden
sig dårligt internationalt set. Det viser en ny rapport,
Nordic Entrepreneurship Monitor, udgivet af Nordisk
Ministerråd. Rapporten er den første nogensinde, som
sammenligner vilkårene for iværksættere i de nordiske
lande.
Danmark og Finland er forrest på iværksætterfronten, Sverige i midterfeltet og Norge i bund. Island ligger pænt i forhold til rammevilkår, men ikke så godt i
forhold til opstart af nye virksomheder og vækst.
Der er en høj andel af nystartede virksomheder i de
nordiske lande. Men samlet set klarer Norden sig dårligt i forhold til eksempelvis USA, især når det handler
om vækst – de mange nye virksomheder bider sig med
andre ord ikke fast.
»Den nordiske region har høje opstartsrater, hvilket
peger på, at regionen har løst udfordringen med at
skabe nye firmaer. Men de høje opstartsrater giver sig
ikke udslag i tilsvarende høje vækstrater og de nordiske
lande høster derfor ikke frugterne af det høje opstartsniveau«, påpeger rapporten.
De nordiske lande vil derfor have stor nytte af et øget
samarbejde omkring entreprenørskab og iværksætteri
for bedre at kunne møde globaliseringens udfordringer, konkluderer rapporten.
- Nordic Entrepreneurship Monitor bekræfter, at
hvis vi skal klare os i den internationale konkurrence,
må vi arbejde langt tættere sammen her i Norden,
udtaler Nordisk Ministerråds generalsekretær Haldór
Àsgrímsson i forbindelse med udgivelsen.
Samlet set er Danmark nordisk mester i entreprenørskab, trods problemer med at tiltrække udenlandsk
arbejdskraft. Finland er nummer to, især på grund af
gode rammevilkår.
Norge ligger i bunden, trods den bedste tilgang til
finansiering, mens Sverige ligger i midten. Island, der
normalt ligger højt i sammenligninger af entreprenørskab, klarer sig ikke så godt i denne undersøgelse, trods
gode rammevilkår. Hvad vækst og opstart angår ligger
de helt i bund.
I Sverige og Finland er det, ifølge rapporten, især en
rigid regulering af arbejdsmarkedet, der er med til at
bremse udviklingen.
Undersøgelsen lægger op til en række nye samarbejdsprojekter i de nordiske lande.
- Især et nordisk vækstprogram, samt generelt
større samarbejde om uddannelse og udvikling, samt
dataindsamling og benchmarking kan være med til at

løfte Norden frem, mener Analysechef Glenda Napier
fra FORA, det forskningscenter under det danske
n
erhvervsministerium, som har lavet rapporten.

Fuldt hus på Nordisk
Sommerlejr i Hillerød
Atter i år var der stor nordisk interesse for den årlige
sommerlejr i Hillerød, som afholdes i samarbejde medog med støtte fra den lokale Foreningen NORDEN.
Lejren for deltagere i alderen 11-14 år fandt som tidligere år sted på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter den
28. juni – 4. juli.
-Også i år var der fuldt hus i lejren med 23 deltagere fra Danmark, 1 fra Sydslesvig, 2 fra Sverige, 10 fra
Island, 25 fra Norge, 21 fra Færøerne og 16 fra Finland
samt 10 ledere. To tredjedele af deltagerne var piger

- måske er de mere sociale, fortæller den lokale NORDEN - formand, Beth Espedal.
Nordisk Lejrskole ligger i et naturskønt område ved
skov og søer. Her var der mulighed for at benytte robåde, badminton-, petanque- og boldbaner, bålpladser,
udendørs bordtennis, naturlegeplads og mange andre
sjove aktiviteter. Indendørs var der bl.a. fodboldspil,
airhockey, bordtennis, dart, billard og diskotek til
rådighed.
-Der var mulighed for at tilmelde sig tre forskellige
aktiviteter over to dage. Årets kano - og kajaktur gik i
år rundt om Orø i Isefjorden og var en fantastisk oplevelse i det fine vejr. Det samme gjaldt en Københavner
- tur med kanalrundfart, shopping og besøg i Tivoli. På
sommerlejrens sidste dag var børnene ude ved kysten
for at bade i det varme vejr, og om aftenen var der en
n
festlig afslutning, oplyser Beth Espedal.
De unge fik også lejlighed til at afprøve den ædle malerkunst.
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Doktor
og Linie Aquavitten
Af Terje Nordberg

Min far får altid et listigt smil
om munden når han hører ordet
»lysholm«. Jeg tror, han tænker
på sine daglige morgenbarberinger oppe på fjeldhytten. Måske var
hans barberhøvl lidt sløv og slidt,
for jeg husker, at han næsten altid
fik et eller to snitsår på kinden eller
på halsen. »Det svier«, sagde han. »Jeg
må have en snak med doktor Lysholm«.
Så skænkede han en lille en og genoptog sine studier af horisonten. I kan sikkert forstå, hvorfor »lysholm« indtager en
særlig varm plads i min barndoms forråd
af plusord. Nå, lad mig komme til sagen.
For jeg fandt jo hurtig ud af, at Lysholm
slet ikke var doktor, men den norske akvavits
stamfar.
Jørgen B. Lysholm ( 1796-1843) fra Trondheim var en pioner indenfor norsk industri og
handel. Sammen med en slægtning byggede
Lysholm briggen »Trondheims Prøve«. I 1805
blev den sendt på langfart til Ost-Indien for at
finde nye markeder for gamle, gode norske produkter som tørfisk og spegemad. Med ombord
havde man også fem tønder brændevin lavet på
de velsignede kartofler, som var dukket op i Norge
nogler årtier tidligere.
Desværre blev salgsfremstødet en fiasko, og i
1807 måtte »Prøven« vende hjem til Trodheim med
uforrettet sag. Men da man prøvesmagte returlasten lød der pludselig englesang ! Det ædle fluidum
havde helt skiftet karakter og var blevet det rene
»aqua vitae« – livets vand. Miraklet forblev længe en
familiehemmelighed, men da unge Lysholm i 1821
overtog familiens sæbefabrik, byggede den frem-

synede forretningsmand den
straks om til et destilleri. Han
havde nemlig studeret kemi og
bryggerifag i Berlin og satsede på
at videreudvikle de gyldne dråber.
Da det Nordenfjeldske Dampskibsselskab omkring 1840 påbegyndte regelmæssige sejladser med
klipfisk fra Trondheim til Rio, blev
Lysholms akvavit sendt som eksportartikel med skibene. En gang kom et af
fadene tilbage i retur og endnu en gang
viste det sig, at den lange sejlads havde gavnet akvavitten. Lagringen på egefade gav
den næsten symfoniske kvaliteter. Lysholm
sendte derefter akvavitten i fast rutefart over
ækvator – og sådan blev linjeakvavitten til.

Englenes andel
Fortsættelsen er knyttet til den store, norske
skibsreder Wilhelm Wilhelmsen, som også
foretog studier udi »livsens vand«. Allerede i
slutningen af sejlskudetiden havde Wilhelmsen
regelmæssige ruter til Australien, og efter en tur
»down under« opsøgte kaptajnen rederen med en
tønde akvavit, som mandskabet ikke havde fået
tømt undervejs. De to herrer prøvesmagte de ædle
dråber og fandt dem ganske fortræffelige. Men
hvorfor ? Her måtte der forskes !
Rederen fik monteret en slags hængekøje under
sit skrivebord og deri lagde han en lille tønde akvavit. I uger og måneder sad han på kontoret og vuggede de ædle dråber som var det hans kæreste barn.
Kaptajnen på sin side hejste sejl og drog til Australien med en tilsvarende tønde vuggende på oceanets
dønninger.

Lysholm
Ved hjemkomsten blev de to tønder grundig testet,
og kaptajnen og rederen blev hurtig enige om, at »skrivebordsakvavitten» på ingen måde kunne sammenlignes med den berejste tønde. Den lille, »videnskabelige«
undersøgelse skulle vise sig at få store konsekvenser.
Da det statslige »Vinmonopolet« blev brændevinsproducent i 1927, blev eneretten til transport af linjeakvavit overladt til rederiet Wilhelm Wilhelmsen, og
sådan er det den dag i dag. Linie Aquavit skal opbevares i sherryfade og fragtes på dækket af et Wilhelmsen
skib.
Forsøg har vist, at hele 5 % af dråberne aldrig kommer tilbage efter de 81 000 km og 4½ måneder rundt
om kloden, men fordamper og forsvinder op i den
blå havluft. Søfolkene kalder det »englenes andel« og
forklarer måske, hvorfor sømænd så modvilligt går i
land !

PR-stunt eller kemisk korrekt ?
I dag sender firmaet »Arcus« – som i 1996 overtog
produktionsdelen fra »Vinmonopolets« aktiviteter – i
gennemsnit 12-15 plomberede containere med hver 20
fade eller 100.000 liter Linie Aquavit ombord rundt
om jorden og over ækvator. Mange har været skeptiske
og har dømt Linie Aquavit til at være et rent PR fremstød, men fagfolk kan med avanceret måleudstyr slå
fast, at der virkelig sker noget med akvavitten.
I løbet af sejladsen sker der kemiske forandringer,
som efter sigende danner nye forædlede stoffer med
andre smag- og lugtegenskaber. Men måske er det ikke
uomgængelig nødvendigt at sende de ædle dråber jorden rundt.
Fagfolk understreger, at den særlige aroma ikke kun
skyldes havluft og bølgegang, men at den lange lagringstid og opbevaring på sherryfade også bidrager til
Line Aquavittens særlige kvaliteter. Her er der en for-

Fakta
Akvavit, (lat. aqua vitae ›livets vand‹), brændevin, alkoholisk drik fremstillet ved destillation af væske, der har
gæret på korn, kartofler o.l. Den er enten klar eller let
farvet af de tilsatte smags- og aromastoffer, fx kommen.
Traditionsrig drik i Norden, hvor der fremstilles et halvt
hundrede varianter med alkoholpct. på 35-45. Mest
kendte er de danske Rød Aalborg og Jubilæum, den
norske Linie Aquavit og den svenske O.P. Anderson.
Akvavit nydes hyppigt afkølet sammen med øl ved måltider med salt mad, især til sild og ost. Den vandt indpas
i middelalderen og var i begyndelsen et lægemiddel tilsat helbredende urter. De kendte nordiske kvalitetsakvavitter har været produceret regelmæssigt siden
midten af 1800-tallet. De laves normalt på kartofler,
mens Østeuropas brændevin, vodka, fremstilles på
korn (hvede).
»Jeg drikker hellers ikke Brændeviin, uden naar jeg har
ont i Maven, men jeg har gemeenlig en slet Mave«.
Per Degn i Holbergs »Erasmus Montanus«.
I Norge er akevitt først nevnt i 1531, da Eske Bilde
sendte erkebiskop Olav Engelbrektsson «nogit watn....
som kallis Aqua vite och hielper samme watn for alle
hande kranchdom som ith menniske kandt haffue indtwortis».

skel på de danske, svenske og norske akvavitter. På dette
sted skal der imidlertid ingenlunde sås ondt blod mellem nordiske naboer. Smag og behag er som bekendt
ikke til diskussion. Men stillet overfor en Ålborg eller
O.P. fik min far aldrig helt det samme listige smil om
n
munden.
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Ny Nordisk Litteratur-blog
Af Martin Schjönning

Foreningen NORDEN i Danmark har i slutningen af
august etableret en blog på internettet under navnet
Ny Nordisk Litteratur. Bloggens primære formål er at
viderebringe nyheder om udgivelser af nordisk litteratur på dansk.
Dertil kommer annoncering af litterære arrangementer med det nordiske i fokus, interviews med forfattere og andre branchefolk, samt anmeldelser senere
hen.
Bloggen beskæftiger sig med alle former for skønlitteratur – inklusive børnebøger, lydbøger og tegneserier
– og med faglitteratur der har en direkte forbindelse
med Nordens litteratur. Sidstnævnte omfatter forfatterbiografier, værkanalyser, essay-samlinger eller lignende.
Ny Nordisk Litteratur henvender sig til alle, og formålet er at en velbesøgt blog kan skabe mere opmærksomhed om de kulturelle fællestræk mellem os danskere og vore nordiske naboer.
Bloggen er forsynet med en overskuelig brugsanvisning, så internet-brugere på alle niveauer hurtigt kan
lære at bruge dette spændende medie.
Vi håber at mange vil bruge bloggen, som nyhedskilde, som underholdning og måske ligefrem som talerør – læsere kan nemlig kommentere på artiklerne – og
vi ønsker alle god fornøjelse. Henvendelser i forbindelse med Ny Nordisk Litteratur kan rettes til martin@
foreningen-norden.dk.
Ris, ros og gode forslag er altid velkomne. Find
bloggen på www.nnlit.wordpress.com
n

Fra svensk til dansk
Et eksempel på svensk-danske lumskheder er det svenske ord pussig, der ikke betyder pudsig, men oppustet
eller fed i ansigtet. En ny svensk-dansk ordbog oplyser,
hvad pudsig så hedder på svensk, nemlig lustig. Der
er over 1000 af den slags historier i ordbogen, som er
udkommet på Politikens forlag med støtte fra Nordisk
Kulturfond.
Det er en stor nyudviklet ordbog – et perfekt redskab for alle, der i dagligdagen har brug for en præcis
forståelse af svensk, bl.a. oversættere, kommunikationsfolk, danske indvandrere i Sverige, studerende, skoleelever, ansatte på private og offentlige arbejdspladser
med svenske forbindelser samt almindelige danskere,
der gerne vil læse svensk litteratur og svenske aviser.
Ordbogen giver en bred kreds af danske brugere
præcise og omfattende oplysninger om svensk sprog,
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både moderne og ældre, og er et sprogværktøj, der har
været savnet længe. Den indeholder 48.500 opslagsord
og dækker det moderne og det ældre svenske ordforråd, de almindeligste fagudtryk og forkortelser samt
dagligsprog og slang.
Svensk-Dansk Ordbog er udarbejdet af redaktører
ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hovedredaktør er Kjeld Kristensen, der var den ene af de to
hovedredaktører bag storværket Den Danske Ordbog.
Den nye ordbog er på 1.200 sider og koster 299 kr. n

Mod fuldt demokrati og
velfærdsstaten: De nordiske nationer siden 1800
Med denne titel er udkommet en ny historiebog, der
først og fremmest er tænkt anvendt til undervisning.
Bogen er en rigt illustreret oversigt over de nordiske
nationers historie efter 1800. Hvert kapitel indeholder en bibliografi som supplement til den generelle,
selektive bibliografi i slutningen af bogen. Bogen er
relevant for alle, der ønsker at få et overblik over og
en præsentation af udviklingen i de nordiske regioner
gennem de sidste to århundreder.
Bogen er blevet til i et samarbejde mellem tre historikere fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge.
Danskeren Erik Overgaard Pedersen, Gråsten, og Siri
Ingvaldsen er begge ansatte ved Red Cross Nordic United World College i Norge. Thomas Larsson arbejder
i dag som rektor ved et gymnasium i Sverige, men
har derudover en professionel baggrund i historie og
svensk.
Bogen behandler alle de nordisk lande og selvstyrende regioner: Danmark, Finland, Island, Færøerne,
Grønland, Ålandsøerne, Norge og Sverige. Bogen
begynder med en generel introduktion, der påpeger
nogle vigtige ligheder og forskelle i de nordiske landes
historier. Teksten præsenterer hvert lands historie frem
til i dag, med hovedvægt på den politiske, økonomiske,
sociale og kulturelle udvikling.
Formålet med bogen er at give et indtryk af, hvordan nationerne ændredes fra landbrugsstater under
enevældigt styre til de demokratiske vældfærdsstater
de er blevet efter 2. verdenskrig. Der er lagt stor vægt på
at skildre, hvordan ideologiske og folkelige bevægelser
har spillet en stor rolle i udformningen af det politiske
og kulturelle verdensbillede i de nordiske regioner.
Udgivet af Turbine Forlaget. Kan købes i elektronisk
n
udgave (fra Ebog.dk).120 sider. Pris 198 kr.

Historien om gartneren fra Sønderjylland, der blev dansk udviklingspolitiks nestor
I 50 år var folketingsmedlem og tidligere højskoleforstander Chr. Kelm Hansen med til at forme dansk
udviklingspolitik på afgørende vis som bl.a. formand for
U-landsstyrelsen og præsident for Dansk Røde Kors.
I sine erindringer i to bind med den meget sigende
titel »Kamp må der til« fortæller Chr. Kelm Hansen
meget levende om sine mange rejser kloden rundt og
dermed om sin egen indsats på hele udviklingsområdet,
så man ikke forstår hvorledes skiftende socialdemokratiske ledede regeringer kunne undgå at benytte hans
store viden ved valg af udviklingsminister. Som det
fremgår af erindringsbøgerne skyldes det måske hans
stilfærdige men også ofte kritiske virke som medlem af
S-folketingsgruppen.
Erindringsbøgerne fortæller ikke meget om de nordiske relationer på udviklingsområdet, men Chr. Kelm
Hansen skildrer dog med en positiv vinkel, da han i
starten af 1990-erne blev udpeget som sammen med en
norsk bankmand til at evaluere virksomheden i NDF,
Nordisk Udviklingsfond.
Fonden begyndte sin virksomhed i 1989 med dét
formål at fremme økonomisk og social udvikling i
udviklingslandene gennem at deltage i finansiering på
kommercielle vilkår af projekter af nordisk interesse.
Evalueringen blev gennemført i form af interviews
med de institutioner, ministerier, udviklingsbanker og
ekspertorganisationer, med rejser til nordiske hovedstæder og Washington for bl.a. at mødes med embedsmænd i Verdensbanken og Den Inter - Amerikanske
Udviklingsbank.
Selvom Chr. Kelm Hansen indrømmer, at hans
kendskab til internationale bankforhold var beskedent,
var hovedkonklusionen efter mange positive tilkendegivelser om fondens virke, at evalueringsgruppen anbefalede en fem års forlængelse af dens virksomhed samt
en væsentlig kapitaludvidelse.
Erindringsbøgernes forfatter, der starter med en
levende beskrivelse af barneår på Als med efterfølgende gartnerlære og senere læreruddannelse inden
jobbet som forstander for Esbjerg Højskole og senere
S-medlem af Folketinget, fortæller ærligt og let læseligt
om de menneskelige omkostninger ved en sådan aktiv
tilværelse i ind – og meget udland, men også om den
store tilfredsstillelse ved at se dansk u -landsbistands
positive betydning rundt om i verden.
At der så også på de tilsammen næsten 1.000 sider
bliver plads til ofte bidske kommentarer til den hjemlige andedam i Folketinget, gør bøgerne yderligere

læseværdige – sammen med hans ærlige beskrivelse af
de menneskelige omkostninger ved en sådan tilværelse
delt mellem hjemmet bl.a. i Silkeborg, den politiske
gerning i København samt arbejdet for dansk udvikn
lingsbistand i ind – og udland.
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Den bedste udviklingsminister vi ikke fik

Chr. Kelm Hansen
Foto: Lars Aarø.

Køb en Burger og få en
børnebog med i prisen
Butikskæden McDonald’s har i oktober startet en
bogkampagne i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Frem til den 4. november eller indtil lageret er tomt,
er der ikke legetøj, men kvalitetslitteratur i måltidet
»Happy Meal« i hele Norden. For i den periode uddeler
McDonald’s næsten to millioner børnebøger i de fire
lande. Knap en halv million af børnebøgerne kommer
til uddeling i Danmark.
McDonald’s bliver dermed en af Danmarks største
distributører af børnebøger i 2010. Projektet er en satsning i alle fire nordiske lande, ligesom det er nordiske
forfattere, der har skrevet bøgerne. Kampagnen har
kørt med stor succes i Sverige i de sidste fem år, mens
det er helt nyt i Danmark, Norge og Finland.
For familierne er der derfor alle muligheder for at få
kvalitetslitteratur til børnene sammen med en Happy
Meal, der også i kampagneperioden vil koste 30 kr.,
selvom der er en børnebog med i kassen.
Kim Fupz Aakeson er blandt de otte forfattere, der
med sin bog om Vitello, der får en klam kæreste indgår i bogkampagnen. Med sin medvirken i kampagnen
bliver han samtidig en af Danmarks mest læste børnebogsforfattere i 2010.
»Kamp må der til« er udgivet på Midtjysk Forlag og
koster 550 kr., men kan også findes på www.bibliotek.dk
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Unge fra Norden mødtes i Tønder
Foreningen NORDEN-afdelingen i Tønder var i sommer vært ved et ungdomsstævne med deltagelse fra
byens nordiske venskabsbyer, Västervik (Sverige), Bamble (Norge), Närpes (Finland) og Arkanes (Island).
Stævnet går på skift mellem venskabsbyerne og
afholdes hver andet år. For to år siden var der et lignende ungdomsstævne i den finske venskabsby, hvor
to unge fra Tønder var blandt deltagerne.
Omdrejningspunktet for opholdet i Tønder for de
14 unge fra de nordiske lande var det lokale gymnasium, hvor de unge deltog i undervisning og blev indkvarteret privat hos lokale elever.
Besøgsprogrammet bød bl.a. på kanoture, som billedet viser, driftsbesøg hos en landmand, rundtur på
Tønder Museum, udflugt til Ribe og Rømø, en officiel
modtagelse på rådhuset samt en musikaften på en lokal
pub.
Stævnet blev ledet af ungdomskoordinator i NORDEN -afdelingen, Lisbeth Thorup Hansen, der fremhævede, at ideen med ungdomsstævnet var kulturudveksling og samtidig så frø, så forbindelserne mellem
n
venskabsbyerne kan opretholdes.
Læs mere om venskabsby-aktiviteter i Norden på temasiderne i dette nr. af bladet.
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