
Foreningen NORDEN
er i god og positiv
gænge. Det var hoved-
budskabet i i landsfor-
mand Frode Sørensens mundtlige beretning
til repræsentantskabet i det årlige møde i
Odense. Efter års medlemstilbagegang i til-
slutningen til folkelige foreninger med et
idépolitisk formål er der nu i Foreningen
NORDEN en klart positiv trend. Det er
flot, sagde landsformanden, der også glæ-
dede sig over, at foreningen nu er gældfri og
har sorte tal på bundlinien. I mange, mange
år har vi været plaget af en negativ egenka-
pital. Det har vi arbejdet hårdt på at få styr
på. At en arv har hjulpet lidt til gør ikke
glæden mindre, sagde Frode Sørensen.
Repræsentantskabet blev også flot under-
holdt af H. C. Andersen Paraden.

Se side 4
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og økonomi
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En ny nordisk 
sprogdeklaration
er undervejs

Danmark og Norge
– mine to fædrelande
To fædrelande? Det er slet ikke ualmindeligt –
men det kan være ualmindeligt svært at hånd-
tere. Det fortæller den norskfødte journalist
Terje Nordberg, der er dansk statsborger og bor
i Nordjylland, muntert og tankevækkede om.

Se side 14

"Et klart brud på svensk neutralitetspolitik"
I 100-året for opløsningen af unionen mellem Norge og Sverige har forhol-
det mellem de to lande udviklet sig både fredeligt og tillidsfuldt. Det er i år
også 60 år siden den nazi-tyske besættelse af Norge sluttede, og der kan
være grund til at se nærmere på forholdet mellem Norge og Sverige under
2. verdenskrig og ikke mindst genopfriske de dramatiske og spektakulære
begivenheder i Oslo i maj-dagene 1945. Tidl. generalsekretær for Forening-
erne Nordens Forbund, Terje Tveito, Oslo, fortæller herom.

Se side 10

1984-deklarationen  skal afløses, da udvik-
lingen er løbet fra den. Der er i dag ikke
fem, otte eller 14 nordiske modersmål, men
nærmere 200! Derfor er mellemnordisk
sprogforståelse og retten til sit modersmål
betydeligt mere kompliceret end for nogle
årtier siden. Nordisk Sprogråd har derfor
udarbejdet et forslag, der givet vil vække
debat.

Se side 8 
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Hvad sker der egentlig på
Frederiks Bastion?
Vil du modtage oplysninger på e-post
om kulturaktiviteterne på Frederiks Bas-
tion? Så send os venligst din e-post-
adresse til presse@nordenifokus.dk – så
vil du jævnligt blive opdateret om seneste
nyt! Aktiviteterne på Frederiks Bastion
gennemføres som led i projektet Norden
i Fokus, der finansieres af Nordisk Mi-
nisterråd. Projektet præsenterer nordisk
kunst, kultur og samfundsdebat i de nor-
diske hovedstæder.

Vel mødt på Frederiks Bastion – Nordisk
Kulturcenter på Christianshavns Vold,
Refshalevej 80, 1432 København K.
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Der uddeltes ingen hæderspris i repræsen-
tantskabsmødet i Odense. Indstillingen til
årets pris lå klar: Forfatteren Ebbe Kløvedal
Reich. Desværre afgik Ebbe Reich Kløvedal
ved døden i april måned. Ebbe Kløvedal
Reich nåede dog at få meddelelsen om til-
delingen inden han døde.

– Vi besluttede ikke at uddele prisen, med
delte Frode Sørensen. Denne beslutning 
skal ses som en stille påskønnelse af den 
engagerede indsats, som Kløvedal Reich i 
årevis har ydet for den nordiske sag.

– Iøvrigt er det landsstyrelsens holdning, at 
vi ikke nødvendigvis skal uddele prisen 
hvert år. At prisen ikke uddeles bliver en 
undtagelse, men en hæderspris skal også 
kun uddeles, når vi i fællesskab finder, her
har vi en åbenbart kvalificeret kandidat.

Men der sker intet ved allerede nu at tænke
på emner til næste år.

Ebbe Kløvedal Reich
var indstillet til hædersprisen

Foreningerne Nordens Forbunds Præsidium
har i Sønderborg behandlet Nordisk Minis-
terråds forslag til reformering af det nor-
diske kultursamarbejde*. Forbundet finder,
der i forslaget er en indbygget latent fare
for, at kultursamarbejdet udsættes for en
topstyring i strid med de traditioner, som
kendetegner den nordiske kulturpolitik.
Tre-årige rammeprogrammer vil gøre skade
på den kontinuitet, der findes i kultursam-
arbejdet over grænserne. Det må ventes, at
vigtige nordiske netværk vil komme til at gå
tabt i den foreslåede ordning.

Med sådanne overordnede fastsatte politiske
handlingsplaner og prioriteringer kommer
kulturudøverne til at skulle indrette aktivite-
ter og projekter efter de til enhver tid gæl-
dende politiske prioriteringer og handlings-

planer. Det kan gå ud over den kulturpoli/
tiske nordiske mangfoldighed. Den auto-
nomi, som kendetegner kulturudøvelsen i
Norden hos professionelle, amatører og hos
frivillige organisationer kan gå tabt, da udø-
verne skal indrette sig efter målsætningerne
i de forskellige programmer for at få del i
kulturbudgettet. Rapportskriverne synes også
at have glemt, at ikke mindst foreningslivet
i Norden står for en bred  folkelig idérig-
dom og entusiasme, der er en kilde til vækst
i det nordiske kulturliv. Foreningslivet i
Norden er ikke nævnt i forslaget.

Princippet om at adskille bistandsyder og
kulturudøver, altså princippet om, at kultu-
ren skal støttes men ikke styres, synes i fare
for at blive brudt. Behovet for en bedre po-
litisk styring af kulturpolitikken nævnes

gang på gang i forslaget. FNF finder det er
vigtigt at adskille rollerne, så kunstnere og
arrangerende organisationer og institutioner
ikke tvinges til at se sig som underordnede i
forhold til bistandsyderne.

FNF skal mane til besindighed og opfordre
til, at så radikale ændringer af det nordiske
kultursamarbejde ikke hastes igennem. For-
bundet skal også opfordre til, at institutio-
ner og komiteer ikke nedlægges før den nye
struktur fungerer, så kultursamarbejdet ikke
kommer til at havne i et vakuum i en pe-
riode.

* Se side 17–19

Kulturen skal støttes - ikke styres
Det nordiske kultursamarbejde er i en latent fare
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– Når man tænker på, at tilslutningen til
folkelige foreninger med et idépolitisk for-
mål har været udsat for en dramatisk
tilbagegang gennem de seneste årtier –
undersøgelser viser, at 27 pct. af be-
folkningen var medlemmer af sådanne for-
eninger i begyndelsen af 70'erne, og tallet er
i dag nede på syv pct. – så må vi sige, at vi

har klaret os særdeles godt, sagde en synligt
tilfreds landsformand.

– Men det er en ringe trøst, fortsatte han,
at det går dårligere andre steder. Udvik-
lingen er vendt, tilbagegang er blevet til
fremgang. Beskeden, nuvel, men alt er rela-
tivt, og i den sammenhæng er det et flot re-

sultat. Og resultatet er skabt af jer! Det er i
det lokale arbejde, at nye medlemmer bliver
rekrutteret. Kig på specifikationen i den
skriftlige beretning, og til jer med fremgang
i medlemstallet, øs af jeres gode erfaringer.
Giver vi den i fællesskab en skalle de sidste
måneder af 2005, så får vi igen et godt re-
sultat på medlemssiden, sagde Frode Søren-
sen.

Sorte tal
Den anden milepæl er regnskabet. For-
eningen nu har sorte tal på bundlinien. I
mange, mange år har vores forening været
plaget af en negativ egenkapital. Vi har ar-
bejdet hårdt for at få styr på den økono-
miske udvikling, og med 2004-regnskabet
har dette arbejde ført til, at vi er kommet af
med den negative egenkapital, at en arv har
hjulpet lidt til, gør naturlig vis ikke glæden
mindre.

Vi har løst de økonomiske problemer på 

trods af de offentlige nedskæringer på for-
eningens statstilskud, som fandt sted for fire
år siden. Nu er de økonomiske trængsler
ikke slut med en positiv egenkapital. Vi er
fortsat nødt til at holde igen og sikre en

Foreningen NORDEN i 

Repræsentantskabsmøde 2005

Det forrygende åbningsshow med H. C. An-

dersen-Paraden og skuespilleren Torben Iver-

sen som eventyrdigter skabte straks fra be-

gyndelsen en glad stemning i Odense

Kommunes Uddannelsescenter – og den fort-

satte i landsformand Frode Sørensens

mundtlige beretning til repræsentantskabet

med to gode åbningsmeldinger om interne

milepæle: Foreningen NORDEN har brudt en

trend – medlemsudviklingen er vendt. Og for

første gang i mange år er landsforeningen

gældfri.

Foto: Ole Friis og Benthe Madsen

Fra venstre: Skuespilleren Torben Iversen, Frode Sørensen, Birthe Heide-Ottosen, Lokalafdelingsformand i Odense, Bormester Anker Boye, Ole Stavad, MF, H. C. Andersen-Paraden
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endnu bedre egenkapital. Men vi har fået et
godt udgangspunkt for den fortsatte drift.
Jeg skal udtrykke min store tilfredshed med,
at såvel den eksterne som den interne revi-
sion ingen ekstraordinære negative be-
mærkninger har til vort regnskab.

Rigdom af 
folkeligt engagement
– Når jeg ser kataloget over lokale arrange-
menter, så bliver jeg imponeret. Lokale til-
lidsfolk rundt om i landet knokler med at
lave nordiske aktiviteter. Mangfoldigheden
er udpræget, kreativiteten stor. Der ligger
mange timers arbejde i hvert arrangement,
og Danmark ville blive meget fattigere, hvis
ikke tusindvis af tillidsfolk dagligt arbejdede
frivilligt i foreningerne med at skabe et be-
dre og mere spændende samfund. Og sådan
er det også i de andre nordiske lande. Vi
har en sand rigdom af folkeligt engagement.
Og dette engagement er en hovedhjørnesten
i vores folkestyre. Folket lever hele tiden
med i samfundets udvikling og stiller krav.

Det gør vore lande og vores folkestyre til
noget specielt. Og det er vigtigt at værne
om. Derfor har det også været bekymrende

at se, at tilslutningen til
det folkelige arbejde og
foreningslivet har været
på tilbagegang. Uden det
engagement og den dy-
namik, som foreningsli-
vet er med til at skabe,
bliver vort samfund fatti-
gere. Vi vil ikke have en
topstyret model. Vi vil
have en model med be-
folkningens engagerede
medleven i beslutnings-
processerne.

Foreningslivets og folkeoplysningens formål
er at bidrage til den enkeltes personlige
dannelse og uddannelse, og at medvirke til
sikring og udvikling af demokratiet. For-
eningerne skal gennem sine mangeartede
aktiviteter fremme borgernes medbestem-
melse, medansvar og aktive engagement i
samfundets udvikling. Vi skal medvirke til
at sikre borgernes kendskab til rettigheder
og pligter og medvirke til at øge borgernes
almenviden og deltagelse i et samfund med
frihed, ligeværdighed og demokrati.

Derfor sagde jeg også ja til at gå ind i vores

forenings arbejde for et par år siden. Vi po

litikere skal ikke tale til folket, men med
folket. Derfra skal vi hente vores inspiration
til vores arbejde. Jeg er glad for nu at kunne
konstatere, at det folkelige arbejde trives
godt, og at vi i vores forening er inde i en
positiv udvikling. Det er ikke blot en sejr
for det nordiske samarbejde, men også en
sejr for folkestyret. Kan vi holde dampen
oppe – og det kan vi – så får vi, vores børn
og børnebørn et bedre samfund at leve i,
sagde formanden.

Formanden slog fast, at foreningen i dag

god og positiv gænge
Glad og optimistisk tale 

af landsformanden i Odense: 

Årtiers medlemsnedgang vendt 

– og økonomien er også positiv
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har to hovedarbejdsområder: Det folkelige
foreningsarbejde, og projektarbejde, det sid-
ste oftest i samarbejde med Nordisk Minis-
terråd. Vi kan ikke adskille de to områder,
der hænger nøje sammen. Vores økonomiske
og ressourcemæssige stilling bliver klart for-
bedret med projekterne, som betaler en del
af administrationen og derved gavner det
primære mål: det folkelige arbejde. Lad mig
slå fast med syvtommersøm: Projekterne er
til for den folkelige forenings skyld – ikke

omvendt. Men projekterne bidrager til, at vi
opfattes som en moderne, dynamisk og fol-
kelig nordisk forening.

Vi forsøger 
at få Nordplus tilbage
I formandens omtale af projekterne hæftede
han sig bl. a. ved Nordplus-ordningen. For-
eningerne Norden blev for halvandet år si-
den frataget Nordplus af årsager, jeg stadig
ikke fatter, sagde Frode Sørensen. Støtten
til klasseudvekslinger blev lagt over til de
nordiske landes EU-programkontorer. Jeg
har i Folketinget stillet spørgsmål til den
nordiske samarbejdsminister om dette. På

trods af, at der er kommet mange flere
penge til Nordplus, har de nye forvaltere
ikke formået at sikre, at flere elever og læ-
rere kom på en nordisk udveksling – tværti-
mod har der været tilbagegang. Nordisk Mi-
nisterråd er blevet bedt om at finde årsagen.
Svaret lader desværre vente på sig. For os er
det vigtigt, at så mange som muligt får en
god nordisk oplevelse gennem en nordisk
udveksling allerede i folkeskolen. Vi vil nu
med tallene i hånden kæmpe for at få for-

valtningen af Nordplus tilbage. Jeg ved det
bliver svært, men opgive det gør vi ikke.

Projekt Nordjobb går bedre i år med en
pæn stigning i antallet af Nordjobb-plad-
ser i Danmark. Formanden opfordrede lo-
kalafdelingerne til at intensivere indsatsen
for at få lokale arbejdspladser til at melde
sig.

Venskabsbysamarbejdet skal sluses igennem
den kommende regions- og kommunal-
struktur. Vi skal overbevise de nye kommu-
ner om betydningen af venskabsbysamar-
bejdet og sikre, at de afsætter de fornødne

ressourcer. Men vi skal heller ikke være
bange for at luge ud i forbindelser, der
ikke har den nødvendige folkelige forank-
ring. Vi skal koncentrere os om de forbin-
delser, der fungerer og give nye bud på
indholdet i samarbejdet med en bredere in-
volvering af foreningslivet, kulturlivet og
idrætten.

Flagningen ved grænsen: Lige før "lukketid"
fik vi en aftale med justitsministeren, så mi-

nisteriet via Rigspolitichefen fra maj i år
fuldt ud dækker omkostningerne. Det er
fremragende PR for os.

Amtskredsstrukturen bibeholdes med lidt 
små-justeringer efter 1. jan. 2007, men med
et andet navn. Vi kan ikke få det til at fun-
gere med så store geografiske enheder. Lo-
kalafdelingen i Thisted har fremsat et detal-
jeret forslag til vedtægtsændringer mhp de
nye strukturer. Vi har aftalt med Thisted-
folkene, at organisationsudvalget til næste
repræsentantskabsmøde med deres forsla-
gene som inspiration udarbejder forslag til
justerede vedtægter.
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Med næsten 600.000 biler i juli sattes ny
trafikrekord på Øresundbroen. Lørdag 23.
juli kørte 22.294 biler over broen – rekor-
den for en enkelt dag.

Øresundsbroens nyhedsbrev (SEP 2005)
oplyser, at udlændinge (svenskere/hhv dan-
skere ikke medregnet) udgør 10 pct af juli-
trafikken. Af dem var der 23.000 tysk-ind-
registrerede biler. Det gør tyskerne til den
tredjestørste nationalitet på broen. Generelt
falder den udenlandske andel af trafikken i

takt med, at trafikken fra Sverige og Dan-
mark vokser.

Tyskerne udgjorde fire pct af trafikken,
fulgt af nordmænd med tre pct og hollæn-
dere med én pct.

Totalt voksede julitrafikken med 6,8 pct i
forhold til juli sidste år. 64 pct af bilerne
kommer fra Sverige, 26 pct fra Danmark.

Rekordtrafik på Øresundsbroen

I vores arbejdsforslag til formandskabet i
Nordisk Ministerråd pegede vi på grænse-
hindringsarbejdet som det vigtigste politiske
arbejdsområde. Det understregede vi ved at
give tidl. statsminister Poul Schlüter hæ-
dersprisen sidste år for hans energiske ind-
sats på dette felt. Der tilbagestår stadig
mange hindringer, så arbejdet skal fortsættes
med uformindsket kraft.

Formanden glædede sig til slut igen over, at
foreningen nu kan svare enhver sit. Men vi
har ikke råd til at bliver overmodige. Det er
et mål i højere grad at kunne støtte lokalaf-
delingernes aktiviteter. I øjeblikket afsætter
vi 50.000.- til aktivitetsfonden, som lokalaf-
delingerne kan søge tilskud fra. Sammen
med forretningsudvalget og sekretariatet vil
jeg inden sommeren 2006 gøre bestræbelser
på at finde yderligere midler til lokale akti-
viteter, sagde Frode Sørensen.

Pluk fra beretningsdebatten
Ole Stavad, medlem af landsstyrelsen, min-
dede om bankgebyrundersøgelsen og sagde,
at om grænsehindringsmæssigt kniber det
især på visse områder i erhvervslivet. I dag

er det f.eks. stadig mange gange dyrere at
telefonere fra Malmø til København end fra
København til Nordjylland. Han foreslog
direkte dialog med erhvervslivet. Ole Stavad
er medlem af Nordisk Råd og bliver rådets
præsident næste år.

Bendt Thuesen, skolenetværket, noterede, at
der er kommet flere penge i Nordplus-ord-
ningerne, men færre udvekslinger. Det udli-
citerede Nordplus-arbejde er ikke, som lo-
vet, sket i nært samarbejde med Foreningen.
Der har ikke været nogen kontakt med Ci-
rius.

Karen Havelund, Kerteminde, tilføjede, at
ordningen fungerede meget bedre i for-
eningens regi. Nu er der problemer med
udbetaling af bevilgede midler.

Flemming Thøgersen, Hvidovre, påpegede
betydningen af fastholdelse af nordiske vær-
dier, også i EU, og oplyste, at der arbejdes
konkret med planer i EU om registrering
og overvågning af NGO-ere, dvs. foreninger
og organisationer af ikke-statslig art *.

Dette er klart imod nordiske værdier, og det
skal vi advare imod, sagde han, støttet af
Henrik Hageman, der tillige omtalte Nor-
dens Sprogråds udkast til en sprogdeklara-
tion.

Valg m.v.
Frode Sørensen blev genvalgt med stort bi-
fald som landsformand.

Til landsstyrelsen nyvalgtes landsformand
for LOF, borgmester Sonny Berthold, Libe-
ralt Oplysnings Forbund, og folketingsmed-
lem Kristian Pihl Lorentzen, Venstre.

Næste års repræsentantskabsmøde holdes på
Frederiksberg Rådhus lørdag 7. okt.

* Der er her tale om et foreløbigt udkast til
et eventuelt forslag fra EU-kommissionen,
og som man har indkaldt enkelte foreløbige
reaktioner på. Det drejer sig om en "code of
conduct" for non-profit organisationer
(NPO), der er i visse tilfælde er blevet ud-
nyttet ifm. finansiering af terrorvirksomhed.
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Det nordiske sprogfællesskab hviler til sy-
vende og sidst på de tre sprog dansk, norsk
og svensk. De er indbyrdes forståelige, i
hvert efter en vis tilvænning. Den, som be-
hersker eet af sprogene, kan med nogen an-
strengelse gøre sig forstået og forstå de an-
dre sprog uden egentlige studier. Dét er det
nordiske sprogfællesskabs store rigdom og
grundlaget for hovedparten af kulturelt,
økonomisk og politisk samarbejde. For-
svinder muligheden for gensidig kommuni-

kation på de skandinaviske sprog forsvinder
også sprogfællesskabet.

Bag denne synsvinkel er ikke kun tanken
om det praktiske ved at kunne tale og
skrive sammen. Det beror også på erken-
delsen af, at det er en stor rigdom at kunne
bruge sit modersmål, når man samarbejder
med andre. Man bliver ofte både klogere,
gladere og hyggeligere på sit sprog, og det
vinder alt samarbejde ved.

Nu er der som bekendt flere end tre sprog i
Norden. Nordisk sprogpolitik har derfor al-
drig kunnet begrænse sig til de tre skandi-
naviske sprog. Vist er det af afgørende be-
tydning, at finner lærer sig svensk og
grønlændere, islændinge og færinger dansk,
så de kan deltage i sprogfællesskabet, om
end ikke på helt samme vilkår som skandi-
naver. Men lige så vigtigt er det, at disse
nordboer kan udvikle deres egne modersmål
– det samme gælder minoritetssprog som
samisk.

Nordisk sprogpolitik har længe hvilet på
disse to søjler: Mellemnordisk sprogforstå-
else og retten til sit modersmål. Det er bæ-
rende i den nordiske sprogdeklaration fra
1987, som giver nordboer ret til at bruge sit
eget modersmål i de nordiske nabolande.

Mange sprog i Norden
Denne politik sættes nu på prøve af en gen-
nemgribende forandring i Norden: Den nye
sprogmangfoldighed. Den indebærer to ting:
Dels har engelsk etableret som et første
fremmedsprog indenfor mange sam-
fundsområder. Det er både ufravigeligt og
velkomment, men hvis man ikke passer på
kan det medføre, at mange nordboer tvinges
til at opgive sit modersmål i alt for mange
sammenhænge. Dels har indvandringen be-
virket, at der blandt Nordens folk i dag ikke
er fem, otte eller 14 modersmål, men nær-
mere 200! Spørgsmålet om mellemnordisk
sprogforståelse og retten til sit modersmål er
derfor betydeligt mere komplicerede end for
nogle årtier siden.

Nordisk Ministerråds sprogpolitiske gruppe,
Nordens Sprogråd, har derfor forsøgt at
håndtere udforingerne ved at udarbejde et
forslag til en deklaration om nordisk sprog-
politik: "En demokratisk sprogpolitik for det

Ny nordisk sprogdeklaration på vej
Den nordiske sprogdeklaration 
fra 1984 trænger til afløsning

Nordens Sprogråd har for de nordiske kultur- og
undervisningsministre skrevet udkast til en sprog-
deklaration. Den sammenfatter på en fornem måde
de aktuelle linjer i de senere års sprogpolitiske
debat i de enkelte nordiske lande med nabo-
sprogsproblemerne. Deklarationen har været til
høring også i Foreningerne NORDEN, som varmt
støtter den og tilbyder at medvirke i virkeliggø-
relsen af konkrete indsatser i forlængelse af de-
klarationen. Deklarationen står foreløbig for Nor-
dens Sprogråds egen regning, men den blev vel
modtaget på det nordiske sprogmøde i Bergen
den 9.-10. september; det er håbet, at kultur-
og undervisningsministrene vil tiltræde den til for-
året. Nordens Sprogråd har direktør, professor
Jørn Lund, som formand; han afløste tidligere på
året professor Frans Gregersen.

Olle Josephson er Sveriges medlem af Nordens
Sprogråd og formand for  Svenska språknämn-
den.

Af: Olle Josephson, 
Stockholm
Medlem af Nordens Sprogråd
og formand for Svenska
språknämnden.
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Udgangspunktet for ministrenes drøftelser
var, at de nordiske lande klarer sig godt i
internationale sammenligninger, f.eks. med
hensyn til konkurrenceevne, teknologi og
kreativitet. Landene klarer sig bedre, end
man umiddelbart skulle vente af små lande
med høje skatter og store offentlige sekto-
rer.

Rapporten "Norden som global vinderre-

gion" er på vej og udgives medio oktober i
et samarbejde mellem den danske tænke-
tank Mandag Morgen og Nordisk Minister-
råd. I rapporten fremhæves, at de nordiske
landes succes hænger sammen med, at sam-
fundene er præget af en række fælles vær-
dier, der danner baggrund for nordiske styr-
kepositioner - for eksempel evne til
innovation, bred kompetencebase og talent
for godt design.

– Vi havde en spændende drøftelse af, hvor-
dan vi tackler globaliseringens udfordringer
i de nordiske lande, siger Bendt Bendtsen.
Der er ingen tvivl om, at vi står godt rustet,
hvis vi formår at bygge videre på vores fæl-
les styrkepositioner. Jeg tror, vi alle har haft
glæde af at høre om hinandens erfaringer
og visioner. Der er ingen tvivl om, at vi vil
tage det med i det globaliseringsarbejde, der
foregår både nationalt og i det nordiske
samarbejde.

I mødet vedtog de nordiske erhvervsminis-
tre et nyt næringspolitisk samarbejdspro-

gram for de kommende fem år. Samarbejd-
sprogrammet adresserer nogle af de vigtigste
udfordringer, som de nordiske lande står
over for i globaliseringen.

Visionen for det nordiske samarbejde om
erhvervspolitik er, at Norden skal fastholdes
og videreudvikles som en førende region i
verden hvad angår konkurrencekraft og øko-
nomisk vækst.

I mødet orienterede generalsekretæren i
Nordisk Ministerråd, Per Unckel, desuden
om moderniseringsarbejdet i Nordisk Mi-
nisterråd. De nordiske samarbejdsministre
har netop besluttet at forenkle strukturen i
det nordiske samarbejde, så der bliver færre
faglige ministerråd. Det erhvervspolitiske
samarbejde videreføres – i et nyt samlet mi-
nisterråd for nærings(/erhvervs)-, energi- og
regionalpolitik, meddeler ministerrådssekre-
tariatet.

Nordisk samarbejde om erhverv/næring
http://www.norden.org/naering/sk 

Norden som en global vinder-region
Nyt erhvervspolitisk samarbejdsprogram 
for de kommende fem år
Hvordan fastholder vi de
nordiske styrkepositio-
ner? Det var et af em-
nerne, da den danske
økonomi- og erhvervsmi-
nister Bendt Bendtsen
medio september var
vært i et erhvervsminis-
termøde under Nordisk
Ministerråd i Køben-
havn. 

mangesprogede Norden". Den skal angive
retningslinierne for, hvordan det nordiske
sprogfællesskab skal styrkes, og håbet er, at
de nordiske ressortministre vil kunne stille
sig bag den.

Deklarationen tager sit udgangspunkt i,
hvad Nordisk Sprogråd betragter som fem
grundlæggende sproglige rettigheder for alle
nordboer.

1. at tilegne sig eet af Nordens samfunds-
bærende sprog.

2. at tilegne sig sådanne kundskaber i et
skandinavisk sprog, at de kan deltage i
det nordiske sprogfællesskab.

3. at tilegne sig et sprog med international
rækkevidde som engelsk, tysk eller ara-
bisk.

4. at bevare og udvikle sit modersmål.

5. at have almene kundskaber om, hvad
sprog er og hvordan de fungerer.

Med termen samfundsbærende sprog forstås
her sprog, der fungerer som hovedsprog i et
nordisk land: norsk i Norge, finsk og svensk
i Finland osv. De fleste nordboer har jo et

af Nordens samfundsbærende sprog som
modersmål, så rettigheden er i de fleste til-
fælde tilgodeset.

Men det er vigtigt, at rettigheden slås fast,
ligesom de fire andre punkter, der ikke kun
fastslår særskilte foranstaltninger for at
styrke det nordiske sprogfællesskab, men
også fremhæver grundlaget for hele den
nordiske sprogpolitik.Og dette grundlag er
nødvendigt, hvis fællesskabet fortsat skal
kunne udvikles.

Ud fra de fem rettigheder kan man også
præcisere fem mål for nordisk sprogpolitik:

1. at alle nordboer kan læse og skrive det
eller de sprog, der fungerer som sam-
fundsbærende i det område, de bor i.

2. at alle nordboer skal kunne kommunikere
med hverandre, først og fremmest på et
skandinavisk sprog, sekundært ved
tolkning.

3. at alle nordboer skal have grundlæggende
kendskab til sproglige rettigheder i Nor-
den og til sprogsituationen i Norden.

4. at alle nordboer skal have meget gode
kundskaber i mindst eet sprog med inter-

national rækkevidde og gode kundskaber
i yderligere eet fremmedsprog.

5. at alle nordboer skal kunne få støtte til
udvikling af sit modersmål.

Sprogdebat nødvendig
Disse punkter er ikke ukontroversielle. Der
findes politikere, som f. eks. ikke anser det
for indlysende, at man skal kunne modtage
støtte i udviklingen af færdigheder i et mo-
dersmål, der har sin oprindelse i andre dele
af verden end Norden. Målene er dog også
alment formulerede. Det må præciseres,
hvad de indebærer. Det gælder også andre
dele af deklarationsforslaget og i et bag-
grundspapir, som Nordens Sprogråd har ud-
arbejdet.

Man må også være bevidst om, at man
næppe vil kunne nå alle mål fuldt ud. Men
de angiver den retning, som arbejdet skal
følge. En fuldstændig ukontroversiel dekla-
ration med mål, som let kan nås, er dog
ikke, hvad Norden har brug for. Går ting
og sager af sig selv behøver de jo ikke dis-
kuteres. En anvendelig sprogdeklaration bør
være djærv og stimulere til debat om cen-
trale spørgsmål. Man kan nok sige, at for-
slaget til sprogdeklaration opfylder dette.
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Professor Jakob Sver-
drup skriver i "Norsk
Utenrikspolitikk Histo-
rie" at det tyske angre-
pet på Norge umiddel-
bart reiste spørsmålet
om forholdet til Sve-
rige. Det var ingen for-
ventninger på norsk
side om militær støtte,
men regjeringen håpet
på en velvillig nøytrali-
tet som bl.a. ville gjøre
det mulig å få våpen og
ammunisjon fra Sverige.
Slik gikk det nå ikke.

De kravene tyskerne stilte til Sverige i for-
bindelse med okkupasjonen av Norge og
Danmark var imidlertid krystallklare: det
måtte opprettholdes streng nøytralitet, og
den svenske regjeringen måtte ikke foreta
seg noe som kunne vanskeliggjøre den tyske
besettelsen av Danmark og Norge, det
måtte ikke foretas noen mobilisering eller
militær oppmarsj, og det måtte ikke gripes
inn overfor telefon- og telegramtrafikken
mellom Tyskland og Norge, og malmleve-
ransene måtte fortsette.

I den svenske regjeringen var det enighet
om at en skulle avgi en nøytralitetserklæ-

ring, men det var vanskeligere å godta de
tyske kravene. Resultatet ble likevel at de
ble akseptert. Etter hvert kom transittrans-
porten av tyske soldater gjennom Sverige,
og ikke minst restriksjoner svenske myndig-
heter la på godstrafikken med jernbanen til
og fra Norge, til å forsterke misstemningen
mellom de to land.

Svensk lov inneholdt, i likhet med lovverket
i flere andre europeiske land, bestemmelser
om hvilke begrensninger det var for frem-
med makts handlinger på svensk territo-
rium. Det var forbudt med all virksomhet i
Sverige for en fremmed makts regning ret-
tet mot en annen fremmed makt. I tråd
med de tyske nøytralitetsvilkårene prakti-
serte de svenske myndighetene dette
strengt.

Opplæring av 
norske polititropper 
Dette er altså bakteppet for den opplæ-
ringen av norske polititropper og reservepo-
liti som etter hvert ble organisert i Sverige.
Sentralt i dette arbeidet sto daværende leder
av det Kriminaltekniske Instituttet ved
Stockholms høgskole, dr Harry Söderman,
(1902–1955).

I april 1942 fikk Söderman kontakt med
den norske justisministeren Terje Vold som
ville avklare om Sverige hadde muligheter
for å utdanne norske politimenn som opp-
holdt seg i Sverig, og på våren 1943 kom
spørsmålet opp igjen fra nordmennene. Et-
ter hvert ga statsrådene Möller og Bergqvist
sitt samtykke, og dermed kunne opplæ-
ringen av norske politisoldater begynne.

"Et klart

I år er det 100 år siden unionen
mellom Norge og Sverige ble opp-
løst, og under disse årene har nok
forholdet mellom to land utviklet
seg både fredlig og tillitsfullt. Det
er også 60 år siden den tyske ok-
kupasjonen av Norge ble avsluttet,
og det kan være grunn til å se
nærmere på forholdet mellom
Norge og Sverige under krigsårene,
og ikke minst gjenoppfriske de til
dels dramatiske og spektakulære
hendelsene i Oslo i mai-dagene
1945.

Av Terje Tveito
tidl. generalsekretær for 
Foreningerne Nordens Forbund 

på svensk 
brudd

Doktor Harry Söderman ledte bl. a.
arbejdet med at oplære norske poli-
tifolk i Sverige.
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Ganske snart ble det klart at skulle denne
opplæringen bli realistisk måtte elevene ut-
styres med våpen og gis muligheter for vå-
pentrening. Dette var igjen klart i strid med
lovens bestemmelser om fremmed makts
handlinger på svensk jord, men Söderman
klarte å overbevise forsvarsminister Per Ed-
vin Skiöld om nødvendigheten av å kunne
bruke våpen under opplæringen.

I løpet av kort tid kunne han derfor utstyre
de norske politielevene med våpen. Söder-
man skriver om dette i sin bok "Skandina-
visk mellanspel. Norska och danska trupper
i Sverige" (utgitt på Forum forlag, Stock-
holm i 1945), der han forteller "Det var et
syn som värmde hjärtat, när för första
gången på länge norrmän stodo på svensk
mark med vapen i hand. Det hade icke hänt
allt sedan det gamla norska gardet från uni-
onstiden försvann från Stockholm år 1888.
Nu skrev man 16. juli 1943".

Klare brudd på 
svensk nøytralitetspolitikk
Nå startet en intensiv opplæring av norske
politisoldater og en av de som har beskrevet
dette er senere stortingsrepresentant for
Bondepartiet, Jon Leirfall, som måtte flykte
til Sverige sammen med sin familie. Han
skriver om oppholdet i Sverige i boken "I
storm og stille. Blad frå minneboken" (Oslo
i 1989). Der forteller han: "Høsten 1943
tok norsk militæropplæring og oppsetting av
norske militæravdelinger i Sverige til. Dette
er ei ganske fantastisk historie og eit klart
brot på svensk nøytralitetspolitikk. Det stri-
der mot all nøytralitet at ei krigførende
makt får høve til å organisere militær verk-
semd mot ein fiende på nøytralt område."

"Helseleirer" og reservepoliti 
I august 1943 ba norske myndigheter om at
utdanningen skulle gis til alle unge nord-
menn som var kommet til Sverige. Disse
skulle utgjøre et reservepoliti og settes inn
for å utføre større politioppgaver ved hjem-
komsten til Norge etter krigen. Igjen var de

norske ønskene klart i strid med svensk lov-
givning om hva fremmed makt kunne foreta
seg på svensk jord. Men utfallet av henven-
delsen var at det ble opprettet såkalte
"helseleire", der norske flyktninger ble helse-
undersøkt, og dessuten fikk undervisning så
lenge oppholdet varte.

I desember i 1943 gav Kungl. Maj:t (altså

regjeringen) tillatelse til at utdanning av
norsk politi kunne skje i Sverige, samtidig
ble det gitt tillatelse til at det kunne skje
utdanning av også dansk politipersonell.
Harry Söderman fikk i oppdrag å lede den
aktuelle utdanningen, og han ble i realiteten
svensk sjef for to utenlandske bevepnede
styrker forlagt på i alt 13 leirer rundt om i
Sverige. Ved innmarsjen til Norge i 1945
talte den norske styrken knapt 13 000
mann, 220 hester og 330 biler, forteller Sö-
dermann. Hele styrken ble forsynt med

svensk proviant, drivmiddel til bilene og for
til hestene fra svenske militære lagre.

Kontakter med tyskerne 
Under den tiden Söderman hadde ansvaret
for opplæringen av de norske mannskapene
fortsatte han sine kontakter med de tyske
okkupasjonsmyndighetene i Norge, og 22
april 1945 møtte han, i forståelse med den

svenske regjeringen, representanter for de
tyske okkupasjonsmyndighetene på grensen
mellom Norge og Sverige for forhandlinger
om overlevering av de norske fangene som
tyskerne hadde internert til svenske myndig-
heter. Den ene av de tyske representantene
under dette møtet var Gestaposjefen i
Norge, Heinz Fehlis.

De tyske forhandlerne forklarte at det verste
Sverige noen sinne hadde gjort mot Tysk-
land var nettopp opprettelsen av de norske

nøytralitetspolitikk"

Politifuldmægtig Kaltenborn, Harry Söderman og pladskommandant Helge Gleditsch. Gottröra 17 maj 1944.
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politistyrkene, og de visste godt at det var
Söderman som hadde hatt ansvaret. For-
handlingene gikk dårlig. Noen dager senere
fikk han imidlertid vite at Fehlis var villig
til å møte han i Oslo for videre diskusjoner.

Söderman til Oslo
Etter å ha informert både den svenske
statsministeren og utenriksministeren, dro
Söderman sammen med sin assistent kap-
tein Ewert Trofelt så til Oslo, og 6. mai
gikk de over grensen ved Charlottenberg
der de ble hentet av Gestapo og ført til
Oslo. Der ble han mottatt av Fehlis, og
forhandlingene fortsatte ut over natten,
men det var åpenbart at tyskerne ikke ville
gi fra seg et så godt forhandlingskort som
de norske fangene på Grini og Møllergata
19. Dette hadde nok også sammenheng
med en forestilling blant de tyske myndig-
hetene, bl.a. hos Hitlers etterfølger, admiral
Dönitz , at det ville være fordelaktig at de
tyske styrkene i Norge kapitulerte til sven-
skene, noe som åpenbart skulle kunne gi
en mer ærefull retrett tilbake til Tyskland.

Neste dag, altså 7. mai, ble den forestående
tyske kapitulasjonen varslet på norsk radio,
og Söderman beskriver i sin bok om de
dramatiske minuttene da han og de tys-
kerne han forhandlet med, fikk kjennskap
til at den tyske hæren hadde kapitulert i
Tyskland. "Jag vände mig då till Fehlis
med orden: "Das Spiel ist aus, Herr Fehlis"
och bad att få disponera en av Gestapo-bi-
larna samt en Gestapo-tjänsteman med
tillräcklig fullmakt att kunne intränga i
fängslerna. Fehlis gav mig då sin egen föl-
jeslagare, hauptsturmführer Krause, som se-
dan följde mig hela den kommande natten
i Oslo", skriver Söderman. Deretter for-
svann Fehlis.

Söderman overtar 
kommandoen i Oslo 
Det som nå skjer i Oslo er både oppsikts-
vekkende og utrolig. Han overveide en kort
stund ulike alternativ, inklusive å benytte bi-
len og sjåføren han hadde fått overlatt og
kjøre strake vegen tilbake til Sverige. Han
bestemte seg imidlertid å dra ut til Grini
for å sikre at fangene der kom under norsk
ledelse, og han fikk ingen problemer med å
komme inn i leiren, noe hauptsturmführer
Krause sørget for.

Der tilkalte han den tyske kommandanten

Zeidler og forklarte han at Grini nå var
norsk, samt at han umiddelbart skulle
sammenkalle de om lag 5000 mannlige
fangene. De tok oppstilling nedenfor en
balkong der Söderman, hans adjutant Tro-
felt og den tyske kommandanten sto. Söder-
man forteller så: "Ett egendomligare audito-
rium torde jag aldrig få i mitt liv. Det var
dödstyst över hele den väldiga platsen när
jag började. Jag talade om att tyskarna hade
kapitulerat, att Norge var fritt och att de nu
voro fria män, och at Grini var från och
med nu var i norsk regi." Dermed ble le-
delsen av leiren overlatt til de nordmenn
som fangene tidligere har utsett, og "vi
sjöngo "Ja vi elsker"och norska flaggan his-
sades på Grini", skriver han.

Deretter dro Söderman, Trofelt og Krause
til Møllergata 19, som både var hovedpoliti-
stasjon i Oslo og tyskernes førhørsfengsel,
og frigav omkring 500 menn samt noen
kvinner, og Söderman holdt igjen en tale og
de sang de "Ja vi elsker". Det samme hendte

på Viktoria Terrasse der Gestapo hadde
sitt hovedkvarter. Her ble han møtt av
dr. Braune, som hadde vært med under
samtalene med Fehlis tidligere. Om lag
30 fanger ble frigitt og det samme gjen-
tok seg, Söderman talte og alle sang "Ja
vi elsker".

Utnevnte seg til 
politimester i Oslo 
Da han kom tilbake til Møllergata 19,
hadde en stor folkemengde samlet seg på
torget.

Söderman forteller at han ble urolig over
hva som kunne skje i "denna förvirring-
ens stund" og han holdt en tale til folke-

mengden om hva han hadde
gjort, at alle fangene nå var frie,
men at de skulle fraktes ut til
Grini for registrering. Dette mot-
tok de med begeistring og de sang
både "Ja vi elsker" og "Du gamla,
Du fria", skriver Söderman.

Senere på natten brøt han opp dø-
ren til politimester Askvigs ar-
beidsrom i politistasjonen. Da han
satte seg ved skriveborde ringte
telefonen, forteller han, og det var
politimesteren selv som ville vite
hvilken myndighet Söderman
hadde for sine aksjoner. Söderman
forklarte at han samarbeidet med
det tyske sikkerhetspolitiet, samt
befalte Askvig å anse seg arrestert i
sitt hjem.

Nordmennene overtar 
– men vil ha Söderman 
med på laget 
Ut på natten kom imidlertid den
hemmelige politiledelsen i Oslo til
Møllergata 19 og Søderman tilbød
seg umiddelbart å dra seg tilbake,
men de ville at han skulle fortsatt
være tilgjengelig. Senere kom også
hele Hjemmefrontledelsen med
høyesterettsjustitiarius Paal Berg
til politihuset. Etter en stund kom

det informasjoner om at Quislings såkalte
"førergarde" på Slottet ikke ville overgi seg.
Söderman ringte derfor opp dr. Braune på
Victoria Terrasse og ba om å få så mange
handvåpen som mulig fra Gestapos arsenal.
Trofelt tok deretter en av politibilene og
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kjørte til Victoria Terrasse for å hente
disse. Deretter ble Slottet omringet og "fø-
rergarden" gav opp. Senere på natten
skjedde det sammen da det kom informa-
sjoner om at Quislings statspoliti var på
veg mot Møllergata 19.

Hjem til Sverige 
På onsdagen fikk han låne en av Oslos poli-
tibiler med en politimann som sjåfør som
kjørte han og adjutanten Trofelt til den
svenske grensen. Han avslutter berettelsen
slik: "Jag måste erkänna att når vi på kvällen
allesammans sutto bänkade kring kaffebor-
det hos landsfiskalen Minell i Charlotten-
berg, föreföll hele historien vara ganska
overklig".

Er så Harry Södermans historie riktig ?
Hans beskrivelse av opplæringsvirksomheten
for disse politisoldatene stemmer nok, og
bekreftes også av norske historikere. Men
når det gjelder hans aktiviteter i Oslo i de
aktuelle maidagene, som han beskriver i bo-
ken, kan nok hans beskrivelse skille seg fra
hvordan nordmennene ville forklare dette.

Tyskerne håpet 
på å komme til Sverige 
I boken "Frigjøringen" av Jens Chr. Hauge,
Gyldendal Norsk Forlag 1970, bekrefter
Hauge at Söderman og Fehlis møttes for

forhandlinger på grensen mellom Norge og
Sverige, og at de foreliggende rapporter fra
avhøringer etter krigen viser at tyskerne
oppfattet Söderman slik at svenskene var
villige til å ta imot og internere tyskere i
Sverige for å unngå kamphandlinger i
Norge. Samme inntrykk fikk tyskerne da dr.
Söderman kom til Norge 6. mai. Han hadde
da satt seg som oppgave å medvirke til at
norske politiske fangene skulle bli reddet
unna tyske overgrep i den kritiske over-
gangstiden. Söderman foreslo for tyskerne at
han skulle få ta fangene med seg til Sverige
og beholde dem der til krigen var over. Tys-
kerne oppfattet Söderman slik at tilbudet
om en alminnelig evakuering til Sverige
fremdeles hadde gyldighet.

Da hjemmefrontens ledelse kom til Møller-
gata 19, fikk Söderman takk for hjelpen.
Han tilbød seg imidlertid å stå til disposi-
sjon med råd og dåd, hvilket var meget nyt-
tig siden han hadde tyskerne mer eller min-
dre i sin hule hånd, skriver Hauge. Han sier
også at der er vanskelig å forstå at tyskerne
i den grad underkastet seg den svenske poli-
timannen som tilfellet var. "Forklaringen kan
kanskje ligge deri at tyskerne trodde at Sö-
derman hadde i sin makt å ta dem over til
Sverige. Det var nok mange av folkene i det
tyske sikkerhetspolitiet som ville dit da.".

Söderman forsvinner 
foreløpig ut av 
frigjøringen av Norge 
Dermed forsvinner Harry Söderman forelø-
pig ut av frigjøringen av Norge, og han
drikker kaffe hos landsfiskal Minell i Char-
lottenberg på kvelden. Men han blir ikke
helt borte. Da han kvelden etter kommer til
Stockholm og sitter med sin mor på Berns
for å spise middag, får han en telefon fra
Utenriksdepartementet, som vil at han skal
organiserer transporter av mat og medisiner
til de ca. 100.000 krigsfangene, vesentlig
russere, som var i Norge, en oppfordring
som han grep med en gang. Men det får bli
en senere historie.

Det er mye som tyder på at nettopp det
omfattende opplæringsprogrammet som ble
gjennomført i Sverige, og ikke minst Harry
Sødermans kontakter til og forhandlinger
med de tyske okkupasjonsmyndighetene, et-
ter hvert bidro til et mer forsonlig forhold
mellom Norge og Sverige. Det svenske
myndigheter gjorde var "eit klart brot på
svensk nøytralitetspolitikk", som Jon Leirfall
skriver, men et brudd som nok førte Norge
og Sverge tettere sammen.

Terje Tveitos artikel var først trykt i Nor-
dens Tidning nr 3/05.

Harry Söderman udenfor politistationen Møllergaten 19 i Oslo ved befrielsen 8. maj. 
De øvrige personerne er ikke identificeret.
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For nogle år siden så jeg en nordmand iført
T-shirt prydet med fem svenske flag og ét
norsk. Under flagene stod der: "Find fem
fejl". Nedgørende vittigheder om den sven-
ske storebror er velkendt i Norge. Kunne
de "fem fejl" have været danske flag? Helt
utænkeligt. For mig at se har Norge og
Danmark et særligt forhold til hinanden
Hvordan er det blevet sådan? Det vil jeg
redegøre for i det følgende.

Tre uvidenskabelige 
teorier om den 
norsk-danske forbindelse 
Da Vorherre havde skabt menneskene, så
han, at danskere og nordmænd var vokset
sammen til én person. Han mente de var
blevet for fuldkomne, hvorefter han valgte
at kløve dem midt over. Det er grunden til
at nordmænd og danskere gennem historien
har følt sig draget mod hinanden, konstant
på jagt efter deres – tabte – bedre halvdel.

De vandrende jægere, som efter sidste istid
vandrede langs iskanten, søgte mod nord.
Navnet Norge kommer, som bekendt fra
ordet norvegr, som betyder vejen mod nord.
Jeg ser for mig lange rækker af pelsklædte
lykkejægere på rejse mod ukendt land. De
mindst udholdende blev i Danmark, mens
de lidt sejere fortsatte rejsen. Nordmæn-
dene spredte sig rundt i dalene – der var
stort set én dal til hver familie – mens de
komplet vilde og ustyrlige tog båden til Is-
land. Når nordmænd og danskere er så iv-
rige efter at besøge hinanden, er det natur-
ligvis for at gense gamle slægtninge og
rejsefæller.

Norge og Danmark har en gang hørt sam-
men. Tag et kig på landkortet. Enhver som
har lagt puslespil vil kunne se, at Danmark
har hørt hjemme i Oslo-fjorden med Ska-
gen sådan lidt til højre ved havnen, der
hvor fæstningen Akershus – bygget af
Christian den 4. – i dag ligger.

Per, Pål og Espen Askeladd 
Når jeg tænker tilbage på min norske barn-
dom var jeg altid lidt misundelig på sven-
skerne og danskerne. De havde så meget,
som vi ikke havde.

Danmark og Norge

Af Terje Nordberg

(FOTO)

Forfatteren er født og vokset op i Norge, men flyt-
tede til Danmark som ung mand. Her blev han dansk
statsborger, gift og fik familie. En gang havde han en
mareridtsagtig drøm, hvor han hverken måtte komme
med til en fest for danskere eller en fest for nord-
mænd. Det chok er han nu kommet over og nyder at
have to "fædrelande". I denne muntre og personlige ar-
tikel gør han rede for sin norsk-danske forbindelse.

– mine to 
Av Terje Nordberg
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Svenskerne havde Volvo. Vi havde ingen bi-
ler. Danskerne havde motorveje. Vi havde
kun en lille vejstump udenfor Hønefoss,
hvor man kunne køre 70.

Både svenskerne og danskerne var bedre
end os til fodbold. Vi var selvfølgelig gode
på ski, men her var svenskerne som regel
også bedst.

Oslos rådhus lignede en stor gedeost og vi
havde ikke noget Tivoli. Der var ikke så
meget at prale af.

Desuden var nordmændene fattige. Efter
krigen skulle vi hjælpes. Der var noget der
hed danskepakker, som mine forældre var
meget taknemmelige for. Det skulle jeg jo
også være.

Det var lidt flovt, og jeg kom i mange år til
at stå i en udefinerbar taknemmeligheds-
gæld. Det kan vel næppe undre, at de nor-
ske folkeeventyr om Per, Pål og Espen As-
keladd dukkede op i mine tanker hver gang
jeg tænkte på de nordiske broderfolk. Espen
var en tumpe, som altid sad og rodede i as-
ken, mens de to storebrødre stormede tjek-
ket frem. At min ældste søn kom til at
hedde Espen, tænkte jeg ikke på den gang.
Men jeg tog gruelig hævn. På en af mine
mange sejlture som voksen fra København
til Oslo, kom jeg til at stå ved siden af en
amerikansk kvinde ved rælingen. Inderst i
Oslo-fjorden stikker den lille halvø Nesod-
den ud: "Is that Denmark?" spurgte hun
interesseret. "Yes!" svarede jeg og smilede i
skægget. Hævnen var sød!  

Det er jo bare en sandbanke
Første gang jeg personlig mødte et levende
dansk menneske var da jeg i 7. klasse deltog
i det årlige skoleidrætsstævne i atletik. Her
mødte jeg en flok danske "pi'er". De var
ikke så søde som de finske. De var nærmest
lidt kantede i kroppen. Fregnede og lyse på
det, der med et moderne udtryk hedder på
"den ufede måde". Hvis man forsøgte at ud-
tale deres navne – Jytte Rasmussen eller
Gitte Nielsen – sådan rigtig på dansk, så
gjorde det ondt i halsen. Da var der mere
ved de finske piger. De havde tusind søer

og skove i blikket og
havde smukke navne
– Soli, Eeva – som lå
let i munden. At det
netop blev en dansk
"pie", som fik mig til
at rejse hjemmefra var
på denne baggrund et
lille, historisk para-
doks.

Lidt senere samme år
– det var i 1961 – så
jeg for første gang
mit kommende land.
Det var en grytidlig
morgenstund på dæk-
ket af M/F "Vistula",
som den gang sejlede på Oslo-Frederiks-
havn. Nordjylland dukkede frem som en
smal, mørk stribe i horisonten og jeg husker
jeg tænkte: Sådan kan et land ikke se ud.
Det er jo kun en sandbanke. Det kunne på
ingen måde imponere en nordmand, som
var vokset op blandt fjeldene. For første
gang mærkede jeg storheden i mit norske
bryst og rankede ryggen. Som Ibsen ud-
trykte det i et af sine skuespil:

Nu er jeg stålsatt,
jeg følger det bud
der byder i højden at vandre.
Mit lavlandsliv har jeg levd ut
Her oppe er frihet og Gud
Der nede vandrer de andre.

For mig var det omvendt. For mig skulle
lavlandslivet nu leves ud. Jeg havde forladt
bjergene. Troede jeg. Sandheden var, at de
for alvor var begyndt at flytte ind i min
sjæl. Men det vidste jeg ikke den gang.

Senere fulgte mange gode møder med det
danske – nordisk gymnasiestævne på Hinds-
gavl. Sikken park. Sikken Lillebæltsbro. Sik-
ken hygge. Det smagte af mere. Det gjorde
Nyhavn, Tivoli og det danske smørrebrød
også, men helt alvor blev det ikke, før jeg i
min civile militærtjeneste mødte en skæg-
prydet dansk livskunstner, som både røg
pibe og kunne håndtere en guitar. Desuden
spillede han mærkelige og fascinerende mu-

sik – Steppeulvene, Cæsar og Povl Dissing 
– og læste digte af Tove Ditlevsen og Frank
Jæger. Asbjørn talte i den grad til min
slumrende danske lavlandssjæl, og drevet af
en ubevidst længsel af noget jeg ikke helt
havde styr på, forlod jeg højlandet og min
norske fremtid – måske som Per eller Pål
for at blive Askeladd på min egen danske
måde. Dernede mødte jeg så heldigvis
kvinden i mit liv, fik min uddannelse og mit
første barn. Piben, skægget, Ditlevsen og
Jæger fulgte med. Sammen med meget an-
det dansk tog de bolig i sjælen og berigede
den. Det var i det herrens revolutionære år
1968.

Lyset for enden af tunnelen
Der findes naturligvis utallige eksempler på,
at København og Danmark har virket dra-
gende på nordmænd. Landene kørte som
bekendt parløb i næsten 400 år til gensidig
glæde og nytte. Danskerne lod stort set
nordmændene i fred, og de nordmænd, som
"undrede sig på hvad de fik at se over de
høie fjelde", tog båden til København og
blev tanket op i Nyhavn eller andre almen-
dannende institutioner. Norges store digter,
Henrik Ibsen – som i øvrigt hadede Norge,
sikkert fordi Norge hadede ham – og som
opholdt sig 27 år i udlandet og skrev sine
mest berømte værker der, kaldte sejlturen fra
Oslo til København for "lyset for enden af
tunnellen". Norge var en provins, og ligeså
naturligt som det i dag er for unge mennes-

fædrelande
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ker at forlade de små flækker for at lade sig
opsluge af storbyen, ligeså naturligt var det
den gang, at nordmanden drog til Danmark.
Der har de fleste norske kulturpersonlighe-
der og tusinder af andre fået overblik over
livet. Tordenskjold stak som 14-årig til
Danmark efter at Frederik den 4. havde væ-
ret på flådebesøg i hans hjemby Trondheim
og kom aldrig hjem. Det gjorde hellere ikke
Ludvig Holberg, der forlod Bergen som 20-
årig. Edvard Grieg blev gift med sin danske
kusine Nina og komponerede a-molkoncer-
ten i Søllerød, P.S. Krøyer var født i Sta-
vanger af norske forældre og kom aldrig
hjem.

Det norske selskab i København i 1760-
erne var noget af det norskeste norske, og
netop her – på de københavnske værtshuse
– blev kuglerne støbt til den norske natio-
nalbevægelse, som mundede ud i løsrivelsen
fra Danmark i 1814. Norges næststørste
komponist Johan Svendsen var kapelmester
ved Det kongelige Teater i 25 år, men fik
på den norske stats regning sin aske strøet
ud over hjemlandets jord. Sidst, men ikke
mindst: Da nordmændene endelig kunne få
deres helt egen konge, valgte de en dansk
prins, som i øvrigt aldrig lærte at tale norsk
eller stå på ski! 

Vi mødes igen
Med tiden har jeg lært at se nuanceret på
mine fædrelande. Lært at holde af min nor-
diske multikulturalisme. Ikke som et enten
eller, men som et både og. Selv om jeg

hverken taler helt dansk eller helt norsk og
stadigvæk begår sjove skriftlige norvagismer
og danismer føler jeg ikke længere, at jeg
står udenfor de gode norske eller danske
selskaber.

Mit dobbelte rodsystem er blevet en res-
source. Jeg oplever og glædes f.eks. ved sten
og fjeld på en måde som nordmænd, der til
daglig omgås den slags, næppe bemærker
som noget særligt. Jeg længes efter bøgesko-
ven og det danske frokostbord som alle an-
dre danskere, men holder alligevel med de
norske håndboldpiger. Som de fleste udlæn-
dinge ser også jeg med forbløffelse på min
norske landsmand og hans moderne Fætter

Højben-attituder. Med åben tegnebog og
høj cigar fører han sig frem, som bonde-
drengen, der lige er blevet dresset op. Men
kradser man ham lidt under vesten finder
man generationer af telemarkbønder, vi-
kingehelte, bjergbestigere og skiløbere.

Der er noget enkelt ved en nordmand. Han
staver som ordene udtales. Han elsker sit
land og står ved det. Han græder når natio-
nalsangen spilles, og når der er landskamp i
fodbold breder publikum et enormt banner
ud over tribunen med Norges mest natio-
nalromantiske maleri "Brudeferden i Har-
danger". Det kommer vi ikke til at se i Par-
ken. "Danskerne er ikke glade, men kloge",
skrev Johannes V. Jensen. Under den sprud-
lende danske hygge bor den dumsmarte sar-
kasme.

Men de er ligeså gode til at stå på ski som
nordmænd. Var det ikke danskeren Ebbe
Hartz, som med sin viden om skismøring
hjalp et par af de norske langrendsløbere til
guldmedaljer ved OL i Lillehammer i 1994?
Sådan kan jeg blive ved. Hvad enten jeg be-
finder mig i Norge eller Danmark og tæn-
ker på "komme hjem" får jeg det som H.C.
Branner en gang skrev efter en lang ar-
bejdsferie i en norsk fjeldhytte:

En nat kommer hjemlængselen over mig,
voldsom og fuldt bevidst. Dette land har
befriet mine evner, det drev forsigtigheden
og det gustne overlæg ud af mig og gav mig
ny styrke og sundhed. Men jeg kan ikke

blive i det. Jeg må hjem til de åbne marker
og de lange lave strande…kære norske ven-
ner: jeg blev ikke nordmand hellere denne
gangen… ingen planer om genfødt skandi-
navisme. Vi vil aldrig komme til at male
hinandens billeder og skrive hinandens bø-
ger og tænke hinandens tanker…men jeg
bærer et stykke af dette land i mig og et
stykke af min sjæl blev tilbage der. Så me-
get er sikkert. Vi mødes igen.

Vær sikker. Vi kan ikke lade vær'!

PS. Forfatteren kommer gerne ud og fortæl-
ler om Danmark og Norge – Mine to fæ-
drelande i interesserede forsamlinger.

Henvendelse på e-mail: terje@nordberg.dk
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Allerede i 1971 indgik de nordiske lande en
kulturaftale, hvormed hovedstrukturen for
det kulturelle samarbejde i norden blev dan-
net. Dette bestod og består stadig af et mi-
nisterråd med en embedsmandskomité, et
sekretariat, eget budget, en række faglige
rådgivende organer, Nordisk Råds kulturud-
valg og Nordisk Kulturfond, der er et fæl-
lesorgan mellem regeringerne og parlamen-
terne med selvstændig beslutningskompe-
tence og råderet over de midler Ministerrå-
det stiller til Fondens disposition. Overens-
komsten om Nordisk Kulturfond blev fak-
tisk allerede indgået i oktober 1966, og i
dag råder Fonden årligt over 25 millioner
danske kroner, som uddeles bredt til kultu-
relle aktiviteter, der skal være med til at
fremme det nordiske samarbejde og en fæl-
les nordisk forståelse, kulturel identitet og
diversitet. Viden og åbne sanser er kodeor-
dene for Fondens arbejde og beskriver som
sådan, hvad der anses for at være kulturens
kerne.

Da Nordisk Kulturfond i 1996 fyldte 30 år
udtalte fhv. departementschef i Kulturmini-
steriet og fhv. medlem af Nordisk Kultur-
fonds styrelse Jørgen Harder Rasmussen en
kritik af fonden, der bl.a. gik på synligheden
af fondens arbejde. Jeg vil gerne tage fat i
denne kritik og sige, at der nu er en histo-
risk chance for med moderniseringsproces-
sen at få sat nyt fokus på kulturområdet, og
at benytte lejligheden til at gå ud i en lidt
bredere offentlighed med alle de gode ting,
der foregår i kraft af det nordiske samar-
bejde. Der er i nordisk regi opnået mange
konkrete resultater, bl.a. har borgere siden
1954 kunnet rejse mellem de nordiske lande
uden pas, og vi kender jo alle miljøsvanen,
det fælles nordiske miljømærke, der har væ-
ret og er en stor forbrugersucces. Den nor-
diske sprogkonvention sikrer, at man som
borger i et nordisk land kan henvende sig
til myndighederne i et andet nordisk land
og benytte sit eget sprog. Dette er bare et
par eksempler på samarbejdsresultater, der er
til at tage og føle på. Offentlighedens øjne

skal op for alle de vigtige ting, der foregår
på dette område, og det nordiske samar-
bejde skal promoveres som et supplement til
samarbejdet i EU. Det er ikke enten eller –
det er både og. På kulturområdet har vi så-
ledes en enestående institution i Kulturfon-
den, og der er udsigt til, at den nu får bedre
livsbetingelser i en mere forenklet struktur
med færre indsatsområder.

Når det er sagt, vil jeg her gerne under-
strege, at Kulturfondens midler og virke er
én ting, kulturpolitik en anden. Igen vil jeg
trække en linie til EU-samarbejdet, hvor der
arbejdes indenfor helt andre rammer end i
nordisk regi. I det nordiske samarbejde fin-
des der ikke direktiver eller forordninger,
der skal implementeres på nationalt niveau
– nej, her er det parlamentarikerne, der skal
sørge for, at lovgivningen bliver til noget.
Hvis man skal effektivisere dette aspekt af
samarbejdet, må man sørge for en højere
grad af koordination mellem de enkelte mi-
nisterråd under Nordisk Råd og de hjemlige
parlamenter. Koblingen mellem de overna-
tionale institutioner og de nationale parla-
menter bør med andre ord ses efter i søm-
mene som en del af den kommende
moderniseringsproces, så vi får så meget
som muligt ud af det arbejde, der gøres i
Nordisk Råd. Hvis det nordiske kultursam-
arbejde skal effektiviseres, styrkes og synlig-
gøres er det helt centralt, at de nationale
parlamenter ses som et led og en vigtig
medspiller i den proces.

BREVE FRA LÆSERNE:

Kultursamarbejdet

Af Bente Dahl,
MF, Det Radikale Venstre, næstfor-

mand i kultur- og uddannelsesudvalget
i Nordisk Råd.

Fra 1. januar 2006 træder en ny samar-
bejdsstruktur i kraft i Nordisk Råd. Mo-
dernisering er med det danske formand-
skab sat højt på dagsordenen, og som en
følge af dette satses der indenfor det
nordiske politiske samarbejde blandt me-
get andet på at videreudvikle det kultu-
relle samarbejde. Kultursamarbejdet under
Nordisk Råd er som sådan ikke noget
nyt, men den nye struktur kan og skal i
fremtiden bidrage til, at vi får oppriorite-
ret og synliggjort det kulturelle område.

i udvikling
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Danmarks kulturminister, Brian Mikkelsen,
gjorde i forrige udgave af NORDEN Nu
(2005/3) rede for de nordiske kulturmini-
stres reformforslag, der ventes vedtaget i
Nordisk Råds session i Reykjavík 26. okto-
ber.

Utilstrækkeligt råderum
for politikerne
I den rapport, som ligger til grund for
strukturændringsforslagene, hedder det bl.a.,
at ministrenes/ politikernes mulighed for at
formulere politik (policy) er yderst begræn-
set, at budgetterne er låst og dermed for-
hindrer ministrene i at træffe budgetbeslut-
ninger, at budgetterne financierer flere
virksomheder, som ministrene kun i ringe
grad kan påvirke, at strukturen er uoversku-

elig, at armlængde-princippet fungerer
uhensigtsmæssigt i flere forhold, at en stor
del af det nordiske kultursamarbejde er
usynligt i de nationale institutioners og net-
værks arbejde, at en stor del af samarbejdet
er rettet mod meget specialiserede grupper,
at strukturen savner dynamik og en helstøbt
metodik i dialogen om samarbejdets mål og
midler, og at organisationen ikke evner at
diskutere op- og nedprioriteringer.

Selv om institutionerne og komiteerne har
vigtige opgaver, der ikke kan afvikles, og har
stærke faglige miljøer med betydningsfulde
og vigtige netværk, er arbejdsgruppen bag
rapporten alligevel kommet til den konklu-
sion, at komiteer og institutioner bør ned-
lægges, da de har bidraget til en fastlåsning
af ressourcerne. Deres opgaver må indpasses

i en ny struktur med programmer, grupper
af sagkyndige og netværk med nationale ak-
tører.

En administrativ forenkling af strukturen,
større mulighed for politiske initiativer og
policy-udvikling, udvikling af programmer
med specifikke mål, flere frie midler og
færre midler til drift, mere samarbejde med
nationale institutioner etc. er reformens mål.

Derfor vil man nedlægge NIFCA, Nordisk
Institut for samtidskunst, Nomus, Nordisk
Musikkomite, Nordbok, Nordisk litteratur-
og bibliotekskomite, og NordScen, Nordisk
Center for Scenekunst.

Nordicom, Nordisk Informationscenter for
Medie- og Kommunikationsforskning, De
nordiske Huse og Institutter, Nordisk Kul-
turfond, Nordisk Film- og TV-fond og de
nordiske kulturpriser berøres ikke af refor-
men. Kursusvirksomheden ved Nordisk
Journalist Center videreføres som funktion.

Kunstnernes forslag
De nordiske kunstnere siger i en udtalelse,
at reformforslagene indebærer bl.a., at de
eksisterende kunstneriske fagkomitéer for
litteratur, billedkunst, musik og scenekunst
nedlægges til fordel for et mere projektori-
enteret samarbejde, hvor ministrene og de-
partementerne definerer konkrete, tids-
bundne samarbejdsprogrammer og
indsatsområder, og hvor den indholdsmæs-
sige udfyldning af disse programmer vareta-
ges af skiftende ad hoc-grupper bestående af
fagkyndige specialister og sammensat fra
gang til gang af ministerierne selv.

mod dele af ny nordisk

Armslængdeprincippet reduceres 
– fare for direkte politiske kulturdiktat

De nordiske kulturministres for-
slag til en ny struktur for kul-
turområdet, der er Nordisk
Råds og Ministerråds økonomisk
tungeste sektor, kritiseres nu i
kraftige vendinger af Dansk
Kunstnerråd, der har opbakning
til sin kritik fra en række nor-
diske kunstnerorganisationer,
som er tæt konsulteret.

Nordiske kunstnere 
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Kritikken
• Forslaget bærer præg af at være blevet til 

helt uden dialog med de kunstfaglige mil-
jøer i Norden. Det bevirker, at både de 
grundlæggende forudsætninger bag forsla-
get og dets anbefalinger og prioriteringer 
kun i ringe omfang afspejler kunstlivets 
ønsker og behov.

• Forslaget reducerer armslængden i den 
nordiske kunststøtte. Der er ikke længere 
sikkerhed for, at det nordiske kunst- og 
kultursamarbejde er forankret i den for
nødne faglighed og kunstneriske kvalitet.

• Forslaget gør det i praksis umuligt at finde
finansiering af længerevarende og konti-
nuerlige samarbejder på tværs af de nor-
diske landes nationale kunstneriske mil-
jøer.

• Forslaget bevirker, at der ikke længere fin-
des permanente kunstfaglige råd eller ko-
miteer, der kan tage ansvar for det fortlø-
bende samarbejde, opsamle erfaringer og 
viden, eller medvirke til at definere lang-
sigtede målsætninger.

• Forslaget reducerer på dramatisk vis de 
små regioners indflydelse på det nordiske 
samarbejde – især de tre selvstyre om-
råder: Færøerne, Grønland og Åland.

De nordiske kunstnerorganisationer er enige
i, at strukturen for det nordiske kunst- og
kultursamarbejde trænger til et serviceefter-
syn. "Den nuværende struktur er i høj grad
opstået ved 'knopskydning', og den fore-

kommer både uoverskuelig og
tung. Men med det foreliggende
forslag risikerer vi, at barnet
smides ud med badevandet: de
netværk, som i dag udgør for-
udsætningen for kunstnerisk og
kreativ udveksling imellem de
fem lande, vil stå i akut fare for
at tørre ud.

Derfor har en lang række nor-
diske kunstnere fundet sammen
om et alternativt forslag til ny
struktur. Vores forslag udgør en
betydelig forenkling, både i for-
hold til den nuværende struktur
og i forhold til embedsmands-
gruppens forslag".

Et nyt nordisk kunstråd
Dansk Kunstnerråd foreslår, at kulturfonden
suppleres af et Nordisk Kunstråd, som skal
varetage støtten til de specifikke kunstfag-
lige samarbejder, hvad enten det drejer sig
om kortvarige projekter eller permanente
netværk. Den konkrete bevillings- og beslut-
ningskompetence skal lægges ud til fire fag-
råd under Kunstrådet, ét for hver af de fire
kunstområder: Litteratur, billedkunst, musik
og scenekunst.

Som overbygning over disse to parallelle or-
ganer, Kulturfonden og Kunstrådet, foreslår
kunstnerne oprettelsen af et nyt Nordisk
Kulturforum. Det vil fungere som en slags
fælles repræsentantskab for begge støtteord-
ninger. Det vil blive et forum for den nød-
vendige fortløbende dialog imellem politi-
kere og kunstnere om policy, programmer

og handlingsplaner for det nordiske samar-
bejde.

Dette forslag sikrer, at der stadig er arms-
længde imellem det politiske og det kunst-
faglige niveau. Det overlades til de enkelte
lande selv at afgøre, efter hvilke principper
man vil udpege medlemmer til de kunstfag-
lige råd i strukturen. Her er der store indi-
viduelle forskelle landene imellem, både
hvad angår traditioner og national lovgiv-
ning.

Kunstnernes forslag er blevet til på dansk
initiativ og efter debatter i bl.a. Dansk
Kunstnerråd; men diskussionerne er siden
blevet fulgt op i de øvrige nordiske landes
kunstmiljøer, og forslaget er tiltrådt af en
lang række kunstneriske organisationer fra
hele Norden, siger Franz Ernst, formand for
Dansk Kunstnerråd.

k kulturreform

ter

protesterer

Kulturminister Brian Mikkelsen gjorde ikke
kun i forrige nummer af NORDEN Nu rede
for sin nordiske kulturpolitik. Han behand-
lede også spørgsmålet i Foreningen NOR-
DENs og Norden i Fokus' fyraftensmøde 
ultimo september på Frederiks Bastion.
Her forsvarede han sit forslag mod kritiske
bemærkninger.
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Sverige er det førende land i Norden, når
det gælder om at yde bistand til udviklings-
landene i den tredje verden. Det er i hvert
fald dét indtryk, man let kan få, når man
prøver at følge med i den offentlige debat i
– og mellem – de nordiske lande.

Virkeligheden viser sig at være en anden,
når man dykker ned i tallene: Målt pr. ind-
bygger yder både Danmark og Norge fak-
tisk en større statslig bistand til u-landene,
end Sverige gør. De sidste to år (2003 og
2004) har Norge haft førertrøjen på, når det
gælder u-landshjælp: Norge er nummer eet i
hele verden og ydede i 2004 en hjælp til u-
landene svarende til 0,87 pct. af national-
indkomsten. På andenpladsen kommer
Danmark med en u-landsbistand på 0,84
pct. af nationalindkomsten, og først som
nummer tre kommer Sverige med en bi-
standsprocent på 0,77 pct. af nationaind-
komsten.

Nordisk Statistisk Årbog 2005, som udgives
af Nordisk Ministerråd hér midt i oktober,

bringer tal og en ny graf, som viser de nor-
diske landes u-landsbistand gennem de se-
neste 15 år målt i procent
af nationaindkomsten. Det
fremgår heraf, at Sverige på
intet tidspunkt i denne pe-
riode har haft førertrøjen
på, når det gælder u-lands-
hjælp i procent af natio-
naindkomsten. Det er
Danmark og Norge, som er
skiftedes til at indtage før-
stepladsen. Fra 1990–1992
var nordmændene de stør-
ste bidragydere, mens dan-
skerne indtog denne plads i
perioden 1993–2002. De
sidste to år har nordmæn-
dene så igen indtaget før-
stepladsen.

Specielt må forholdet
mellem Danmark og Sve-
rige påkalde sig interesse.
Den politiske tone mellem

de to nordiske broderlande skærpedes nem-
lig, da folketingsvalget i 2001 førte til, at
den socialdemokratiske Nyrup-regering blev
erstattet med en borgerlig VK-regering støt-
tet af Dansk Folkeparti. Ved flere lejligheder
har ministre fra den svenske socialdemokra-
tiske regering udråbt Danmark som et land,
hvor de fremmedfjendske kræfter nu regerer,
og hvor der skæres ned på hjælpen til de
fattige, herunder til de fattige i den tredje
verden.

Det er da også rigtigt, at den danske u-
landshjælp er blevet beskåret af den borger-
lige regering, men altså ikke mere, end at
Danmark også med Anders Fogh Rasmus-
sen som statsminister yder en større del af
nationalindkomsten til den fattige verden,
end svenskerne gør med statsminister Göran
Persson ved roret.

Det fremgår endvidere af tallene i Nordisk

Både Danmark og Norge

Nordisk Statistisk Årbog 2005 er
netop udkommet med nye spændende
statistikker over livet og vilkårene i de
nordiske lande.

yder mere til u-l

Af Frank Dahlgaard
cand. polit. og redaktør af Nordisk Statistisk Årbog
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Danmark

Norge

Sverige

Finland

Island

Statistisk Årbog, at Sverige har ydet en fal-
dende andel af sin nationalindkomst til u-
landene de sidste to år. Så måske var det en
god idé, hvis Göran Persson dæmpede sin
kritik af Danmark, indtil han har bragt sit
land op på det danske bistandsniveau.

I et større internationalt perspektiv ligger de
tre skandinaviske lande dog helt i top. Kun
det lille Luxembourg er også fremme i bi-
standsførerfeltet. Finlands u-landsbistand lå
frem til 1991 også oppe i førerfeltet, men
den voldsomme økonomiske krise i Finland
i begyndelsen af 90erne førte til store ned-
skæringer i bl.a. u-landshjælpen, og siden
1994 har Finland ydet omkring 0,30–0,35
pct. af nationalindkomsten. I forhold til
Danmark, Sverige og Norge er det ikke me-
get, men i forhold til f.eks. USA og Japan
yder finnerne faktisk en dobbelt så stor an-
del af nationaindkomsten. (USA ydede i
2004 0,16 pct. og Japan 0,19 pct. af natio-
naindkomsten til u-landene).

Også Island (med en befolkning på størrelse
med Århus') yder bistand til u-landene. I
2004 gik 0,19 pct. af det islandske national-
produkt til u-landene – den samme bistands
procent som Japan. Den islandske bistands-
procent har været støt stigende siden 1996.

Stærke nordiske økonomier
Nordisk Statistisk Årbog 2005 bringer en
oversigtstabel med økonomiske nøgletal for
de nordiske lande. Til sammenligning
bringes de tilsvarende tal for de 12 euro-
lande, hvor det som bekendt er Tyskland,
Frankrig, Italien og Spanien, som er de do-

minerende. Tabellen, som
også bringes hér, viser, at
økonomien i de nordiske
lande på næsten alle områ-
der er bedre og stærkere end
økonomien i euro-zonen:
Indkomsterne (BNP pr. ind-
bygger) er højere i Norden
end i Euro-landene, og det
samme er den økonomiske
vækst. I 9-års perioden
1995–2004 er nationalpro-
duktet i euro-landene vokset
med 19,5 pct. I samtlige
nordiske lande har den øko-
nomiske vækst været stær-
kere. Danmark er dog kun
et mulehår foran euro-om-
rådet, mens de øvrige nor-
diske lande er klart foran.
Specielt har væksten været forrygende høj i
Finland og Island – omkring det dobbelt af
væksten i euro-området.

Arbejdsløsheden er også typisk lavere i de
nordiske lande end i euro-landene, og det
samme gælder prisstigningerne (inflationen).
Bortset fra Island har de nordiske lande alle
eksportoverskud, som klart overgår, hvad
euro-landene kan fremvise. Og mens euro-
landene under eet har budgetunderskud på
de offentlige finanser (på 2,7 pct. af BNP i
2004) har de nordiske lande alle overskud.
Den offentlige gæld er også væsentlig større
i eurolandene end i de nordiske lande, også
når der måles i procent af BNP.

Renten i euro-området har dog i 2004 været

lidt lavere end i Danmark, Sverige og
Norge, men det har siden ændret sig: I be-
gyndelsen af juni i år er den danske rente
således for første gang i mange årtier dykket
ned under den tyske rente.

Alt i alt har de nordiske lande også fører-
trøjen på, når det gælder beskæftigelse og
god økonomi.

Vil man blive i godt humør, er en oplagt
mulighed at studere Nordisk Statistisk År-
bog 2005.

andene end Sverige
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Nordisk filmfestival 

Flot program med film og foredrag
med fokus på unges filmkultur

Den næste filmfestival finder sted 3.–5. no-
vember 2005.

Temaet er nordisk, og blandingen af film og
foredrag med kendte filmfolk er med til at
kombinere oplevelsen af den nordiske bil-
ledverden med tanker og synspunkter om,
hvad nordisk film er.

Hvad vil det sige at være nordisk? Har de
nordiske film en særlig nordisk tone, og
hvori består den? Ligger det i lyset, i land-
skabet, i sproget eller i kulturen og mentali-
teten?

De unge
Vi har valgt især at se nærmere på de unges
filmkultur, på film- og medieundervisningen
indenfor ungdomsuddannelserne samt den
formidling af filmkultur, som sker via folke-
bibliotekerne.

Der er udskrevet en konkurrence for unge
mellem 14 og 20 år, hvor de opfordres til at
producere en lille dokumentarfilm, som så
vil blive bedømt og vist på filmfestivalen.

Filminstruktør og skuespiller Jens Arentzen,
som gennem 25 år har undervist unge skue-
spillere, instruktører og manuskriptforfat-
tere, vil i et hands-on turbo-show med høj
energi, humor og vitalitet fortælle om, hvor-
dan man laver film, om hvordan man skri-
ver de gode og medrivende historier, hvor-

dan man instruerer, om
kropssprog og meget mere.

Konference for nordiske
bibliotekarer
Hvordan bruger vi filmme-
diet overfor de unge på
biblioteket? Den mål-
gruppe som er så svær at
fastholde som benyttere
af biblioteket og som foretrækker
andre medier end bøger.

Det vil blive et af de centrale programpunk-
ter på den konference for nordiske bibliote-
karer, som afholdes sideløbende med film-
festivalen.
Bibliotekar Birgitta Olsson, Film i Halland,
Kungsbacka fortæller om "Dokumentär på
bibliotek" – et nationalt distributionsprojekt
mellem Filmcentrum, BTJ og Film i Hal-
land, støttet af Svenska Filminstituttet.

Projektet hedder "101 dokumentärer för
barn och unga på bibliotek".

Konsulent Rigmor Dina Farstad fra Deich-
manske Bibliotek i Oslo videregiver sine er-
faringer om projekt Kinoteket og om at for-
tælle om bog og film for skoleelever.

Fra Amtscentret for Undervisning i Aalborg
kommer film- og mediekonsulent Keld
Mathiesen, som vil præsentere et nyt stort
undervisningsmateriale fra Det danske
Filminstitut. Temapakken hedder "Teenage-
liv i Danmark".

Fra bog til film.
Det er meget svært at filmatisere en god
roman, fordi man på den ene side skal lave
sin egen film og på den anden side også
være loyal overfor bogen.

En af  de helt unge danske manuskriptfor-
fattere, Mette Heeno, mener at man gene-
relt bør holde sig langt væk fra at filmati-

sere romaner  med mindre man
ikke kan lade være. Ikke desto mindre er
hun selv manuskriptforfatter på bl.a.
"Nynne", som er en filmatisering af den
kendte "Nynnes dagbog", som vises på film-
festivalen.

Mød Mette Heeno på festivalen, når hun 
interviewes af filmkonsulent Ulrich Breu-
ning.

Den kendte svenske forfatter Henning
Mankells kriminalromaner om kriminal-
kommissær Kurt  Wallander er ved at blive
filmatiseret i 13 afsnit i Sverige. Det er en
af de største filmsatsninger nogensinde.

Historierne med manus af nogle af Sveriges
bedste og mest lovende manusforfattere, ud-
spilles i Ystad og omegn.

Ola Saltin, som er født og opvokset i Hel-
singborg men nu bosat i København, er ma-
nuskriptforfatter på den 3. Wallanderfilm
"Bröderna".

Vi kender ham bl.a. også som manuskript-
forfatter på flere afsnit i TV-serien "Rejse-
holdet".

Mød ham på filmfestivalen og hør ham for-
tælle om arbejdet med at omsætte Wallan-
deruniverset til film.

Frederikshavn ligger ved
porten til Norden, så
derfor er det helt natur-
ligt at placere en nor-
disk filmfestival her. Og
det var netop hvad initi-
ativrige personer gjorde
første gang i 2003.

i Frederikshavn

Af Grethe Hagensen
Arrangementskoordinator
Frederikshavn Bibliotek
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Nordiske film 
Filmfestivalen byder naturligvis på et rigt
udbud af nordiske spille- og dokumentar-
film.

Den færøske instruktør Katrin Ottarsdòttir
kommer med sin roadmovie "Bye, Bye blue-
bird", og den anmelderroste dokumentarfilm
"Overcoming" bliver præsenteret af filmin-
struktør Tómas Gislason, som også har sin
splinternye dokumentarfilm "Turn Back
Time" om popgruppen Aqua med på festi-
valen.

Vi kan glæde os til islandske film som "Nói
Albinoi"  og "Voksne mennesker" af Dagur
Kari.

Den finske "Screaming men", de danske do-
kumentarfilm "Min fars sind" og "Kvinde-
liv" den svenske dokumentarfilm "Elsker du
mig" og mange, mange flere.

På grund af H. C. Andersen-året er der
selvfølgelig også H. C. Andersen film på
programmet.

Afgangsfilm fra filmskolerne i Danmark,
Norge og Sverige vises og konkurrerer om
førsteprisen på 15.000 kr.

Se hele programmet på 
www.laternanordica.dk

Samarbejde
Det er filmforeningen Laterna Nordica, som
nu for 2. gang står bag planlægningen af
den nordiske filmfestival i Frederikshavn,
men en lang række interessenter med
biblioteket, kulturhusene, den lokale biograf,
pengeinstitutter, erhvervsvirksomheder, ung-
domsuddannelserne m.fl. bakker op og sam-
arbejder om projektet.
For Frederikshavn Bibliotek er det naturligt

at deltage i et sådant tværkulturelt samar-
bejde. Vi har i forvejen en bred kontakt til
andre kulturelle udøvere og til et net af
samarbejdspartnere, som er opbygget gen-
nem årene.

Vort ønske er, at festivalens fokus på nor-
disk filmkultur med tiden vil blive rodfæstet
i det nordjyske kulturliv, samtidig med at
festivalen udmønter sig i et filmsamarbejde
med vores nordiske naboer specielt i den
skandinaviske triangel mellem Nordjylland,
Sydnorge og Göteborgregionen.

Ses vi i Frederikshavn den 3.-5. nov?
Der vises film i Det musiske Hus, Frederikshavn Bibliotek og Palads 1-
2-3. Konferencen for nordiske bibliotekarer holdes i dagene 3.-4. nov.
Tilmeldingsfrist: 30. september. Tilmelding senere kan accepteres!

Programmet for konferencen med tilmelding findes på:

www.laternanordica.dk

Program for hele filmfestivalen findes på samme adresse, men enkelte
programpunkter bliver løbende annonceret på Laterna Nordicas hjemme-
side.

For yderligere information. Kontakt Grethe Hagensen på tlf. 9622
5644 eller på gh@frederikshavn.dk

Det er da også en ret ny tanke. Dansk-
Svensk Forfatterselskab stiftedes først i disse
dage for ti år siden på initiativ af den sven-
ske lyriker og litteraturhistoriker Bengt Lil-
jenberg fra Malmø. Formålet var at virke for
udvikling og uddybning af kontakterne
mellem de professionelle forfattere i Dan-
mark og Sverige samt for en udvidet og for-
bedret udveksling af litteratur mellem de to
lande.

Det er lykkedes: 175 forfattere fra Danmark
og Sverige er med i samspillet, og i løbet af

de ti år har halvdelen af dem læst op eller
talt, holdt foredrag eller sunget ved et of-
fentligt arrangement, i Stockholm eller Hel-
singborg, på Hald eller Frederiksberg, på
Christianshavn eller i Malmø, bøger af
samtlige været præsenteret de samme steder.

Offentligheden informeres om udgivelser
gennem tidsskriftet ORDET, redigeret af
lyrikeren og billedkunstneren Kristian Carls-
son, og i en række antologier, fem på ti år,
har skiftende redaktioner samlet danske tek-
ster om Sverige og svenske tekster om Dan-

mark, børnerim eller dybtborende essays om
eksistens og litteratur. Således indledte
Dansk-Svensk Forfatterselskabs H. C. An-
dersen-bog  H. C. Andersen  200-årsfesten i
Sverige med ti essays om læsninger og ti
originale illustrationer.

Er ti år noget? Hvis det er de første ti år,
så: ja. Derfor markeres det også med en
række offentlige arrangementer i København
og Malmø: den 6. september udvikledes
kontakterne mellem fagforfattere ved et
møde i Dansk Forfatterforening, den 8. sep-
tember løb en lille snes ordkunstnere lyrik-
maraton i Literatur Haus på Nørrebro,
mens de skønlitterære prosaister diskuterede
myte og virkelighed på Loftet i Litteratu-
rens Hus i Malmø den følgende dag. 60-
året for Danmarks befrielse dannede bag-
grund for den litterære matiné i Malmø
fredag den 16. september, her medvirkede
sangerinden Ulla Neumann og forfatterne
Maria Marcus, Paul Aron Sandfort, Per
Mortensen og Carl Magnus von Seth.

Formand for selskabet er forfatteren Søren
Sørensen.

Vellykket integration i Øresundsregionen
Forfattere slutter sig gerne sammen for at opnå
bedre økonomiske og sociale forhold, eller også øn-
sker de at værne om ytringsfriheden og støtte kol-
leger rundt om i verden. Dog findes der én forfat-
terorganisation der sætter litteraturen i forreste
række og bruger kræfterne på at formidle hvad
medlemmerne arbejder med: Dansk-Svensk Forfat-
terselskab/Danskt-Svenskt Författarsällskap. På
den måde gør selskabet opmærksom på den impo-
nerende kompetence forfatterne er i besiddelse af. 
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Norden under 2. verdenskrig
Af Karl Molin, Henrik S Nissen, Magne
Skodvin, Hannu Soikkanen og Jörgen Weibull.
Bogen fortæller om de nordiske demokratiers
status 1939, den politiske udvikling, den
økonomiske udvikling, sociale forhold,
censur og opinionsudveksling, planlægning
af efterkrigstiden og det nationale og de-
mokratiet. Med litteraturoversigt og kort.
Afsnit på dansk, svensk og norsk. 223 sider,
pris 10 kr.

M A D K U LT U R I N O R D E N
–  E N A N T O L O G I

Bogen er en kogebog, men med indledende afsnit om bl.a.
kød, brød, frugt og grønt i en nordisk historisk sammen-

hæng. Bogen er fremstillet og udgivet af en af For-
eningen NORDENs medlemsforeninger. Bogen om

nordisk madkultur kan købes igennem Foreningen
NORDENs Landskontor for 140 kr.- + porto

og forsendelse.

Elefanten i biblioteket
Af Meta Ottosson, Biblioteksanto-
logi, hvor seks forfattere beretter om
egne biblioteker og læseoplevelser.
320 sider, svensk
Pris 10 kr.

Läsfeber
Af Torgny Karstedt. Bogen om
lysten til og besværlighederne ved
at læse. Bogen indeholder varme
og humoristiske beretninger i
prosa og vers. 96 sider, svensk.
Pris 10 kr.

Om H.C. Andersen i Sverrig
Af Per Mogens Hansen. Essay med illustratio-
ner af Nils Möller. 16 sider, dansk
Pris 20 kr.
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