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Norden er som region en
geopolitisk realitet
Men globaliseringen kræver i
endnu højere grad, at den folkelige enighed udnyttes
TEMA : NORDEN og KRISEN
Svære udfordringer venter forude, og velfærden sættes under
pres.
Island står i problemer til halsen,
og politikerne drøfter en ny
forfatning og EU og euro før den
vigtigste beslutning siden selvstændigheden
Den finske folkesjæls fortolker,
maleren Akseli Gallen-Kallela,
præsenteres i stor udstilling i
København
Romaerne, det rejsende folk,
har også en broget og svær
nordisk historie
Terje om Terje : Henrik Ibsens
poetiske hammer ramte hårdt
med »Terje Vigen«-digtet
I det nordlige Argentina er der en
nordisk indvandrer-befolkning af
ikke ubetydelig størrelse

Sortspætte, 1892-94. Olie på lærred, 145x90 cm.
»Sortspættens røde kalot er individets livsråb i ødemarkens stilhed«
(Akseli Gallen-Kallela).
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TEMA : NORDEN og KRISEN
Verden er af lave.
En finanskrise af endnu uoverskuelige dimensioner og varighed har
ændret det øjeblikkelige verdensbillede.Vi ser i dette nummer på
nogle af de nordiske aspekter.
4 Thomas Larsen analyserer situationen generelt i de nordiske lande,
og selv om der er enkelte positive træk venter han tilbageslag,
velfærdslande kommer under pres og nye indgreb kan forudses
6 og 9

Islands særlige vanskeligheder belyses i to artikler.
Ragnhildur Sverrisdottír beskriver bl. a. situationen på arbejdsmarkedet, EU-perspektivet, forfatningens tilstand og noterer med
tilfredshed, at det nordiske samvirke fungerer.
Tryggvi Felixson gennemgår den EU-politiske situation og analyserer partiernes standpunkter i lyset af befolkningens generelle
holdning som den giver sig udtryk i meningsmålinger. Der er ikke
overensstemmelse.

ØVRIGE ARTIKLER, bl. a.:

12 Nanna Teglskov Larsen fortæller om en særlig norsk friluftsuddannelse, der en ganske speciel, udfordrende og spændende.
14 Søren Würtz, FNU, orienterer om Nordens Ungdoms engagement i klima-situationen, den vigtigste sag i vores generation.
15 Skaberen af finsk kulturidentitet, maleren Akseli Gallen-Kallela,
præsenteres i en stor udstilling i København. Det fortæller Galleriet GL STRANDs direktør, Helle Behrendt, om.
22 Terje Nordberg skriver underholdende om Terje Vigen, der var en
underlig gråsprængt en, som boede på den yderste nøgne ø.Resten
er sikkert velkendt…
24 og 28

Gunilla Heick beskæftiger sig i to artikler med »nordiske« folk i og
udenfor Norden : Romaerne og deres historie i de nordiske lande,
og skandinaver, der rejste ud og bosatte sig i Argentina.
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Norden – en geopolitisk realitet

Af Arne Nielsen, fungerende landsformand

G

lobaliseringen er kommet for at blive. Finanskrisen viser det med stor tydelighed – ramler
det et sted, så ramler det overalt. EU’s tænkepause handler i høj grad om, at EU’s gamle
dagsorden er blevet globaliseret, så der skal findes en ny. Vi kommunikerer og rejser billigt og
langt. Ingen kan længere lukke sig inde i sig selv og skærme sig for omverdenen.
Den dagsorden passer Foreningen NORDEN godt. Vi har fra starten for 90 år
siden – vi blev oprettet i midten af marts 1919 i skyggen af første verdenskrig
- kæmpet for internationalt samarbejde. Det nordiske samarbejde har
aldrig været selvtilstrækkeligt, men haft udsyn. Derfor var Norden
den mest aktive region i forbindelse med skabelsen af Forenede
Nationer ; primus motor i forhandlingerne mellem øst og vest
som var baggrunden for murens fald i 1989 ; har haft stor andel
i ændringen af umenneskelige regimer rundt om i verden som
f.eks. apartheidsystemet i Sydafrika.
Med globaliseringen bliver der i endnu højere grad brug
for aktive regioner. Norden er den mest homogene region i
verden. Undersøgelse på undersøgelse har vist, at Norden er
en geopolitisk realitet. Folket støtter Norden, ikke mindst
fordi vores foreninger gennem 90 år har kæmpet for det folkelige Norden. I modsætning til andre regioner støtter befolkningerne vores region entydigt – der er ikke opstået alternativer.
Fra nord til syd, fra øst til vest er der en erkendelse af, at Norden er
vores region. Drillerierne mellem de nordiske folk er et udtryk for et
sundt familieskab, og som den islandske forfatter Gunnar Gunnarsson
sagde i 1925 : »Det lader ikke til at anfægte os eller vække os til eftertanke,
at så snart vi overskrider Nordens grænser er der ingen, der kan kende forskel
på os. Vi kan selv !«
Den folkelige enighed må udnyttes bedre i fremtiden. Lad os bruge hinanden til i en
global verden at kæmpe for vores nordiske værdier : Et pluralistisk, folkeligt forankret folkestyre; et folkeligt baseret uddannelsessystem med vægt på både uddannelse og dannelse
i Grundtvigs og Kolds ånd; en social velfærdsmodel med vægt på det kollektive ansvar
for de svageste; et fleksibelt arbejdsmarked med vægt på forhandlingsret frem for
lovgivning; en høj miljøprofil og et menneskesyn, der bygger på respekt, tolerance,
medmenneskelig omsorg og næstekærlighed.
Vi har alt at vinde ved at stå sammen. Vi er med vores historiske fundament
klar til at tage del i og give svar på nutidens og fremtidens udfordringer. n
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Nordiske vindere i farligt terræn
Investeringer, reformer og indgreb i Norden

Af Thomas Larsen
Redaktør og politisk kommentator på Berlingske Tidende

De nordiske lande har klaret sig forbløffende godt i
den globale kappestrid. Nu venter svære udfordringer
i form af det økonomiske tilbageslag og en demografi, som betyder, at store ældreårgange snart forlader arbejdsmarkedet og sætter velfærden under pres.
Investeringer i forskning og grøn teknologi skal øge
Nordens konkurrencekraft.
Når de nordiske lande frem til 2013 investerer 480
millioner svenske kroner i fælles klima-, energi- og
miljøforskning, er det et af mange tegn på den kamp
om velstand og vækst, som verdens lande udkæmper
globalt.
Derudover viser investeringerne, at klimadagsordenen er blevet konkret og kontant. Kloden rundt investeres der målrettet i energieffektivitet og grøn teknologi, som ifølge eksperter vil udvikle sig til et potent
forretningsområde.
I Danmark har investeringerne i grøn teknologi
og håndteringen af klimadagsordenen fået en særlig
dimension, eftersom statsminister Anders Fogh Rasmussen i december står som vært ved FN-klimatopmødet i København, hvor verdens lande skal forsøge
at enes om en ny ambitiøs klima-aftale.
Frem til klimatopmødet vil statsministeren foretage intense rejse- og mødeaktiviteter for at danne sig
et præcist indtryk af landenes synspunkter og afsøge
muligheder for at opnå et kompromis.
Endnu er chancerne for at nå et resultat i København ikke blevet undermineret af det alvorlige tilbageslag i den globale økonomi. For kort tid siden forudså
internationale iagttagere ellers, at den økonomiske krise ville skubbe klimadagsordenen i baggrunden. Deres
vurdering var, at politiske ledere ville fokusere ensidigt
på økonomi, jobskabelse og beskyttelse af nationale
industrier – og så gemme støtten til en klimaaftale og
investeringerne i grøn teknologi til en anden god gang,
når økonomien atter var kommet i god gænge.

Skifte i USA
Det interessante er imidlertid, at netop investeringer
i grøn teknologi er tænkt ind i en række af de hjælpepakker, som er sat i gang for at sparke gang i de krise-
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ramte økonomier. Det er sket i Kina, i Europa og i USA
anført af præsident Barack Obama, hvis engagement
i klimadagsordenen har været tydelig fra første dag i
Det Hvide Hus.
Barack Obama har gjort det klart, at han mener, at
investeringer i nye bæredygtige teknologier vil kunne
bane vejen for et enormt forretningsområde, og han
taler om potentialet i en »New Energy Economy«, hvor
han vil placere USA som en afgørende faktor. Præsidenten har lagt op til markante skift i den amerikanske
klima- og miljøpolitik, og han har - i modsætning til
forgængeren George W. Bush - annonceret, at han vil
arbejde for en ny klimaaftale.
Fra den nye Obama-administration lyder det, at der
ikke er modsætninger mellem kampen for et bedre klima og bestræbelserne på at sparke økonomien i gang.
En mere effektiv udnyttelse af energien og opfindelsen
af renere teknologier ses tværtimod som afsæt for en vigtig del af fremtidens vækstøkonomi, og blandt Barack
Obamas nye rådgivere på dette felt er man ganske klar
over, at især USA kan spare ufattelige milliardbeløb på
en mere effektiv og ansvarlig energiudnyttelse.
Den danske klima- og energiminister Connie Hedegaard, som arbejder side om side med Anders Fogh
Rasmussen i forberedelsen af klimatopmødet i København, har overordnet sammenfattet holdningsskiftet på
den måde, at flere og flere politiske ledere verden over
er begyndt at forstå, at klimadagsordenen ikke handler
om afsavn. Den skaber også muligheder, og den kan
blive en motor bag udviklingen af ny vækst.

Nordisk pakke
Samme rationale findes bag vedtagelsen af den fælles
nordiske investeringspakke i klima-, energi- og miljøforskning.
Investeringerne skal resultere i løsninger, som skal
være med til at afbøde truslerne fra klimaforandringerne, og derudover skal investeringerne åbne for nye
erhvervsmuligheder.
Målsætningen er, at de nordiske lande skal kunne
fastholde og udbygge en førerposition indenfor miljøteknologi og klimaforskning.

Hvorvidt investeringerne vil resultere i det udbytte,
som alle håber på, kan kun fremtiden vise. Konkurrencen er benhård, og i en lang række lande kanaliseres
betragtelige forskningsmidler allerede i samme retning.
I den forstand rækker en fælles investeringspakke på
knap en halv milliard kroner ikke langt.
Dernæst står det klart, at selv ikke det stærkeste
nordiske brohoved i grøn teknologi vil være nok til at
ruste landene til de stød, som rettes mod de nordiske
økonomier på grund af krisen.
Parallelt med investeringerne i forskning og innovation på kerneområder som energieffektivitet og nye
grønne teknologier skal der derfor gennemføres reformer, hvis den nordiske velfærdsmodel skal komme
igennem krisen.

En særlig arbejdsmarkedskommission nedsat af regeringen fremsatte i september 2008 forslag til, hvordan
målet kunne opnås – blandt andet ved at gennemføre
en kortere dagpengeperiode, fremrykke aktivering af
ledige og øge efterlønsalderen.
Forslagene blev forkastet af politikerne, hvilket
selvfølgelig kun har skærpet de økonomiske krav til
en skattereform. En løsning kan være skatteomlægninger, der netop nedsætter skatten på arbejde, men
øger beskatningen på forurening via grønne afgifter.
En finansieret skatteomlægning, som øger arbejdsudbuddet, vil desuden have den sidegevinst, at der bliver
mere indkomst at betale skat af. Tilbage står dog, at det
er urealistisk, at en skattereform kan løse finansieringsproblemet på 14 mia. kr. årligt.

Skattereform i Danmark

Nye indgreb i vente

I Danmark slår den globale krise igennem på et tidspunkt, da de store ældreårgange snart forlader arbejdsmarkedet og efterlader en række svære udfordringer for
dansk økonomi.
Dels vil de mange ældre lægge et hårdere pres på
sygehusvæsenet og ældreplejen, og dels forlader de
arbejdsmarkedet i så store tal, at der ikke står nok
unge parat til at udfylde deres pladser. Konsekvensen
bliver, at finansieringen af fremtidens velfærd kommer
under pres. Uden reformer vil de offentlige budgetter gå i minus. Udgifterne vil ganske enkelt løbe fra
indtægterne.
Ud over at skulle håndtere klimatopmødet i 2009
står Anders Fogh Rasmussen og hans VK-regering derfor overfor at skulle gennemføre reformer.
Første punkt på dagsordenen er en skattereform,
som skal sænke skatten på arbejde markant og øge
afgifterne på forurening. Målet er at gøre det mere
attraktivt for danskerne at arbejde mere, så arbejdsudbuddet kan udvides.
I forhold til regeringens økonomiske strategi – den
såkaldte 2015-plan – er det nødvendigt at øge danskernes samlede arbejdsindsats, så de offentlige finanser
styrkes med 14 mia. kr. om året. Ellers hænger den
fremtidige finanspolitik ikke sammen.

Derfor venter ubehagelige og upopulære beslutninger
fortsat på politikerne, som næppe slipper for at skulle
ændre dagpenge og efterløn på et senere tidspunkt.
I første omgang vil politikernes fokus dog være rettet
mod vækst- og hjælpepakker – det vil sige redningsplanerne for finanssektoren, planer for skattelettelser og
fremrykning af offentlige investeringer. Alt sammen
for at holde gang i økonomien.
De forskellige hjælpepakker og planer skal dog skrues sammen så klogt, at de ikke resulterer i en permanent
belastning af økonomien, for sker det, vil det kun gøre
økonomierne mere sårbare.
Midt i dette komplicerede arbejde har satsningen på
grøn teknologi fået en mere central plads – men konkurrencen på området bliver benhård internationalt,
og investeringerne rummer ikke en mirakelløsning for
de nordiske velfærdsøkonomier, som står over for store
udfordringer i de kommende år.
n
© AnalysNorden/www.analysnorden.org
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Islands nye situation – 1

Hvor mange fisk koster euroen?
Islændingene drøfter ny forfatning

Af Ragnhildur Sverrisdóttir
Freelance-journalist, Reykjavík

Islændingene vil slutte sig til euroen. Grunden er først og fremmest
den, at den islandske krone er en
uanvendelig valuta, og at de fleste
anser det for umuligt for landet at
klare sig ud af den dybe krise uden
at indføre en anden og stærkere
mønt.
Men skønt euroen er den vigtigste grund til, at stadig flere islændinge stirrer længselsfuldt frem
mod EU, er der stor sandsynlighed
for, at forhandlingerne om medlemskab mest vil handle om fisk.
– Vi mister overherredømmet
over fiskebankerne, hvis vi går ind
i EU, lyder det mest almindelige
refræn hos EU-modstanderne.
– Jamen, euroen, svarer tilhængerne af, at EU’s valuta indføres
her – og dette vil ifølge opinionsundersøgelser sige næsten 80 pct. af
befolkningen.
Det er ikke så længe siden,
at ordet »internationalisering« i
islændingenes bevidsthed betød
det samme som ’chance’.

Internationalisering
Internationaliseringen indebar, at
vi kunne deltage i forretninger over
hele verden, hvor alle stod på lige
fod, uanset om de kom fra et lille
land eller et stort.
I internationaliseringen lå de
fire slags frihed: fri bevægelighed
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for kapital, mennesker, varer og
serviceydelser.
Islændingene er allerede medlemmer af EØS-samarbejdet, og
om dette medlemskab har der hersket den smukkeste enighed. Hvad
chancerne angik, benyttede islændingene sig af dem i rigt mål.
Man lagde især mærke til de
islandske banker, som drog ud i verden og gjorde sig meget gældende.
Så meget, at da det hele nu faldt
sammen, viste det sig, at de havde
pantsat nationen i et omfang, så det
for øjeblikket virker, som om solen
aldrig vil stå op igen.

Nye tider
Tingene har i sandhed ændret sig.
Et lille eksempel: For ti måneder
siden udsendte de samvirkende
erhvervsorganisationer et skrift,
der handlede om internationaliseringen af arbejdsmarkedet.
Det fremgik heraf, at Island ikke
klarede sig lige så godt som de øvrige
nordiske lande, når det drejede sig
om at møde globaliseringens udfordringer. Lønninger og skatter var i
orden, men det høje prisniveau og
landets lidenhed gjorde ikke landet
attraktivt.
Island klarede sig således kun
middelgodt i konkurrencen om
kvalificerede medarbejdere. Og
eftersom antallet af islændinge på
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arbejdsmarkedet ville vokse forholdsvis langsomt i de kommende
år og årtier, ville en massiv tilgang
af udenlandsk arbejdskraft være en
væsentlig forudsætning for en fortsat økonomisk vækst.
Man regnede her med en gennemsnitlig økonomisk vækst på tre
pct. om året, og de samvirkende
erhvervsorganisationer forudsagde
da, at mindst tusind udenlandske
medarbejdere ville skulle flytte til
landet i perioden 2015-2020, og
derefter helt op til 1.500 om året.
Nu er denne spådom bare pinlig, ligesom så meget andet, der blev
sagt, mens alt var i skønneste orden.
De udenlandske medarbejdere er
rejst eller i færd med at rejse, og
arbejdsløsheden breder sig hurtigt.

Partierne lægger en kurs
Omvæltningerne i islandsk politik
har været store siden sammenbruddet i oktober.
I tusindtal strømmede islændingene ud på gaderne for at tilkendegive deres utilfredshed med de
regerende politikere, og resultatet
heraf blev, at regeringssamarbejdet
mellem det konservative Selvstændighedspartiet og det socialdemokratiske Samlingsfronten revnede i begyndelsen af det nye år.
Samlingsfronten dannede ny regering sammen med Det Grønne

Venstre på et tilsagn fra det liberale
Fremskridtspartiet om at sikre mindretalsregeringen imod fald.
Overvejelserne omkring et
muligt EU-medlemskab viste sig
besværlige for den tidligere regering, eftersom Samlingsfronten af al
kraft arbejdede for, at der blev taget
stilling til spørgsmålet om medlemsforhandlinger, alt imens Selvstændighedspartiet fastholdt som
sit synspunkt, at medlemskab ikke
ville gavne islændingenes interesser.
Internt i partiet hørtes imidlertid
andre røster, f. eks. nævnte næstformanden muligheden af et EUmedlemskab.
For den nye regering er tiden
knap, eftersom man har besluttet
at gå til valg 25. april.
Debatten om EU-medlemskab
synes nærmest forsvundet inden
for den nye regering, indtil videre
i det mindste, og partierne har da
også nok at se til i øvrigt.
Alle partier bliver imidlertid
nødt til at lægge sig fast på en holdning til medlemskab før valget, for
sagen vil for alvor komme på dagsordenen hos den regering, som får
nyt mandat fra vælgerne, når valget
er overstået.

udfordrende over hele verden,
bekymrede befolkningen sig ikke
synderligt om samarbejdet imellem
de nordiske lande.
De fleste var ganske vist klar over,
at der da foregik et tæt samarbejde
imellem landene, og man hørte tit
nyheder om dette samarbejde, men
skønt politikere i Island hele tiden
har lagt stor vægt på Norden som
en enhed, virkede det ikke, som om
denne prioritering slog igennem i
den offentlige debat.
Måske betragtede folk blot samarbejdet som en selvfølgelig ting,
der ikke behøvede diskussion. For
eksempel opstod der ikke det store
postyr her i landet, da de nordiske
sundhedsministre blev enige om at
arbejde hen imod et fælles nordisk
medicinmarked.
Her viste det nordiske samarbejde sin styrke; det kom ikke de
enkelte lande til skade, selv om de
ikke var medlemmer af EU. Sundhedsministrenes initiativ vakte dog
opsigt i Bruxelles, hvor man betragtede det som et bemærkelsesværdigt
forbillede, der muligvis ville kunne
komme EU som helhed til gavn
engang med tiden.

Styrken i nordisk samarbejde

Et nyligt forslag fra Thorvald Stoltenberg, Norges forhenværende
udenrigsminister, om et øget sam-

Mens alt var i den skønneste orden
og de islandske banker optrådte

Forsvarssamarbejde

NORDEN NU

arbejde mellem de nordiske lande
i sikkerheds- og udenrigspolitiske
spørgsmål har derimod vakt stor
opmærksomhed i Island – især dog
ideen om, at de nordiske lande sammen skal påtage sig overvågningen
af luftrummet over Island.
For islændingene er situationen
den, at det amerikanske militær har
forladt landet, og de fleste vil være
meget tilfredse med at få støtte fra
nabostaterne. Det er en kolossal
opgave for en lille nation at påtage
sig ansvaret for landets forsvar og
sikkerhed, og i realiteten umuligt
efter det økonomiske sammenbrud.
Ideerne om samarbejde mellem
de nordiske lande kommer derfor
på det helt rigtige tidspunkt. Islændingene vil ikke være de eneste, der
profiterer af et sådant samarbejde,
for de nordlige havområders militære betydning er vokset.
Muligheden af nye sejlruter og
den meget sandsynlige udvinding
af olie og gas længere mod nord,
end det er almindeligt nu, lægger
op til et øget samarbejde mellem
landene.
Mellem de nordiske lande har
der hele tiden hersket fuld tillid, og
det er vanskeligt at få øje på noget,
der skulle bryde denne enighed. Et
samarbejde af nævnte art stemmer
helt overens med planerne om, at
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der udarbejdes et såkaldt »farekort«
for Nordatlanten, hvor det besluttes, hvilke foranstaltninger der skal
gribes til, hvis der opstår miljøkatastrofer i de nordlige havområder.

Samme demokratiske
tankegang
I de seneste uger har man i ét væk
diskuteret det forslag, om ikke der
burde etableres en islandsk forfatningskommission.
Republikkens forfatning stammer i alt væsentligt fra 1944, og selv
om meget i den har klaret tidens
tand udmærket, er der adskillige af
dens paragraffer, som behøver betydelig revision.
Det problem kender man glimrende hos andre nordiske nationer,
der har været nødt til at revidere
deres forfatninger, som da også var
af endnu ældre oprindelse.
Det må anses for sandsynligt, at
en islandsk forfatningskommission
vil lade sig inspirere af danskerne,
som nøje har gennemgået, hvad der
skulle ændres, og hvad der burde
bevares, og islændingene har også
længe i deres lovgivning hentet forbilleder hos det tidligere herrefolk.
Det er også det mest naturlige
for Island at skæve til danskerne
og andre broderfolk, eftersom de
nordiske landes basale ideer om en
demokratisk samfundsorden har-
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monerer med den samme kultur,
selv om man har haft en forskellig
politisk historie.
Det er naturligvis et tidens tegn,
at man i debatten om en forfatningskommission taler en del om,
hvorvidt der i forfatningen bør indsættes en paragraf om medlemskab
af internationale og overnationale
institutioner.
Her stikker det mulige medlemskab af Den Europæiske Union
endnu en gang hovedet frem. Internationaliseringen, der skal sikre os
en bedre valuta og en tryggere økonomisk fremtid.

Er de virkelige
værdier nordiske?
I de senere år er mange islændinge
draget til de øvrige nordiske lande
for at studere og arbejde. Sådan har
det været længe, men internationaliseringen betød noget andet og
mere engelsksproget.
Nu vil dette billede sandsynligvis ændre sig i takt med, at islændingene genfinder deres virkelige
værdier. Denne nordiske nation
er ikke alene vågnet til bevidsthed
om den hjemlige politik, den kaster
også blikket ud over landets grænser og får øje på de andre nordiske
lande, som hele tiden har været der
og fortsat vil være der, men måske
blev glemt for en tid.
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Nationerne har meget mere til
fælles, end der nogen sinde kan
adskille dem. I de kommende år
vil det være sandsynligt, at landenes
fælles prioriteringer i klimaspørgsmål, miljø- og energispørgsmål,
forskning og uddannelse i stadig
højere grad vil appellere til islændingene.
På dette felt har den økonomiske
krise ikke været en streg i regningen, snarere tværtimod. Nu taler
folk om nødvendigheden af at tage
hensyn til de virkelige værdier, hvad
for et samfund det er, vi vil indrette for kommende generationer,
og hvilke værdier, der skal være i
højsædet, nu da det står klart, at
tosseguld ikke bringer os lykken.
Islændingene ser nu på det nære ;
de er allerede begyndt at omvurdere
deres liv hjemme i Island, og folk
taler meget om deres nærmeste
familie og slægtninge. Det er derfor
ikke så mærkeligt, hvis de nordiske
lande er kommet nærmere. I Norden betyder »internationalisering«
endnu engang »chance«.
Men samtidig stirrer islændingene altså længselsfuldt mod EU. For
vi bliver nødt til at have en brugbar
valuta. Og måske behøver vi ikke
betale al fisken i bytte for den. n
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Islands nye situation – 2

Island på vej mod EU-medlemskab?
Strid om den vigtigste beslutning siden selvstændigheden

Af Tryggvi Felixson

Artikelforfatteren er afdelingschef i Nordisk Ministerråds miljøsekretariat. NORDEN
Nu har bedt ham vurdere fordele og ulemper ved et eventuelt islandsk medlemskab
af EU som følge af den internationale finanskrise, der har ramt det islandske samfund
ekstraordinært hårdt (se også artikel i forrige udgave af NORDEN Nu (Nr. 1, 2009,

Det er en kendsgerning, at Island af befolkningen længe har støttet
allerede i dag i stor grad følger EUs medlemskab, mens de politiske
politik på mange områder, og kul- partier tøver. Støtten til EU synes
turelt ser islændingene sig som en at variere alt efter, om der er gode
del af den europæiske befolkning.
eller dårlige tider i Island.
Men bekymringer over EUs
En meningsmåling i november
katastrofale fiskeripolitik, samt 2008 viste, at et flertal af Islændinge
frygten for at blive underlagt fler- ønsker EU medlemskab. Undersøtals- afgørelser i det europæiske gelsen tyder på, at 52 pct. støtter
fællesskab, har gennem tiderne medlemskab, og over 62 pct. ønsker,
stoppet islændingene i at søge med- at man skal indlede forhandlinger
lemskab. Man frygter, at der på det om medlemskab. Det er kun blandt
europæiske kontinent ikke er for- vælgere, som støtter det konservaståelse for, hvad det betyder at være tive Selvstændighedspartiet (Sjálfen lille nation ude i periferien, som stæðisflokkurinn), at et klart flertal
lever tæt på naturkræfterne midt i går imod medlemskab.
Som i Sverige
det nordatlantiske
og i Finland i
hav. Man er også
Mange har forventninger
begyndelsen af
bekymret for, at
om, at et EU-medlemskab
halvfemserne er
Islands gavmilde
vil kunne bidrage til at skabe
spørgsmålet om
naturressourcer vil
tillid til Islands økonomi og
medlemskab
falde i hænderne
på
sigt
skabe
økonomisk
staaktualiseret af
på udlændinge.
bilitet. Alle er klare over, at
en krise. Den
det kun er gennem forhandKløft mellem
kraftige økonolinger, der kan blive klarhed
folk og partier
miske nedtur
over,
hvad
EU-medlemskab
Det er iøvrigt tani Island øger i
vil komme til at betyde.
kevækkende, set ud
styrke på grund
Spørgsmålet er, om de polifra danske forhold,
af det finantiske partier tør tage den
sielle sammenat Europa-skeptirisiko, det er at gå i gang med
kerne er procenbrud. I februar
forhandlinger.
tuelt talstærkere
var antallet af
i Altinget end i
arbejdsledige
befolkningen.
over 16.000, og
Der har længe været en kløft mange hjem og virksomheder er på
mellem Islands befolkning og de randen af en konkurs. Mange har
politiske partier m.h.t. til EU. derfor forventninger om, at et EUMen med modsat fortegn i forhold medlemskab vil kunne bidrage til
til i Danmark, idet et stort flertal at skabe tillid til Islands økonomi
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og på sigt skabe økonomisk stabilitet. Alle er klare over, at det kun
er gennem forhandlinger, der kan
blive klarhed over, hvad EU-medlemskab vil komme til at betyde.
Spørgsmålet er, om de politiske
partier tør tage den risiko, det er at
gå i gang med forhandlinger.

Ny regering åbner døren
Den nye mindretals- og koalitionsregering i Island, som kom til magten i begyndelsen af februar, og som
skal styre Island i 80 dage frem til et
nyvalg (to år før tid pga. krisen), har
besluttet at forsøge at gennemføre
de ændringer af grundloven, som er
nødvendige for at bane vejen for et
EU-medlemskab. Det er dog stadig
uklart, om EU-spørgsmålet bliver
et hovedtema i valgkampen, og om
der vil være et flertal i Altinget for at
gå i gang med forhandlinger senere
på året.
»80-dage-regeringen« består af
det socialdemokratiske parti Fællesfronten (Samfylkingin), der
støtter medlemskab, og det venstreorienterede miljøparti Det Grønne
Venstre (Vinstri Græn, VG) som
er imod. Man er imidlertid blevet
enige om at lægge uenighederne
om EU til side og åbne døren for
et videre arbejde med sagen efter
valget. Partiernes forskellige holdninger til EU udelukker dog ikke,
at de kan blive enige om at gennemføre en folkeafstemning om
forhandlinger eller ej.
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Nogle vinder, andre taber
Island har ligesom Norge siden begyndelsen af halvfemserne via EØS-aftalerne været tæt forbundet med
EU, aftaler som sikrer adgang til markeder for varer,
tjenester, kapital og arbejdskraft. Island har også tilgang
til det europæiske samarbejde om forskning, og er i stor
grad underlagt EU- direktiver på miljø- og levnedsmiddelområdet. Men
Island er ikke underlagt EU’s fiskeri- og
landbrugspolitik, og
Mange mener at et lille land som
Islands bønder skal
Island, med en åben økonomi og
kun i meget begrænen finanssektor knyttet til de gloset
omfang konkurbale kapitalmarkeder, ikke har en
rere
med import fra
fremtid med egen mønt. Omvendt
udlandet på sit hjemkan man også høre argumenter
memarked.
om, at konjunkturerne i den
Men Island har en
islandske økonomi ikke er samselvstændig
pengepomenfaldende med det europæiske
litik og en valuta, som
kontinents, og derfor giver en egen
har tabt ca. halvdevaluta en mulighed for tilpasninlen
af sin værdi mod
ger, man ikke vil have som en del
euroen
i de seneste 12
af euro-zonen.
måneder.
EU-kommissionen har givet udtryk
for, at medlemskabsforhandlinger ikke vil tage lang tid,
fordi Island i en vis udstrækning allerede har tilpasset sig
EUs lovgivning. Hvis forhandlingerne om medlemskab
går i gang i år, kan et medlemskab være en realitet allerede
i 2010.

Fiskeriet
Islændingene er stolte af deres fiskeriindustri, som længe har været den sektor, der har bidraget mest til økonomisk vækst og velfærd i landet. Island har haft flere
større konflikter med sine naboer (”torskekrigene”) for
at sikre sig råderet over de levende ressourcer i de rige
havområder, der omgiver landet.
Der er forbud mod udenlandske investeringer
i fiskeriet i Island, og Island har udviklet en fiskeriforvaltning, som internationalt ofte bedømmes som
meget fremsynet, og som har bidraget til at sikre en
bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.
EUs fiskeripolitik, som gælder for alle lande i fællesskabet, er derimod af mange bedømt som mislykket.
I de fleste EU-lande har fiskeriindustrien kun kunnet fungere med store subsidier, og der har været stor
nedgang i mange fiskebestande. Islændingene mener
groft sagt, at fiskeriet af EU slet og ret ikke betragtes
som en industri, men som en hobby. Islands frygt er
at blive underlagt EUs fiskeripolitik, der kan betyde, at
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sektoren kunne falde i udenlandske hænder, og at ressource-grundlaget ville blive ødelagt med kortsigtede
beslutninger om fiskekvoter. På grund af en eksisterende handelsaftale mellem EU og Island om fiskeriprodukter venter man ikke, at medlemskab vil give nogen
særlige nye fordele for fiskerisektoren i Island.
Den islandske landbrugssektor, som rigtig nok kun
udgør en mindre del av nationaløkonomien, leverer
kvalitetsprodukter og dækker en god del af fødevarebehovet i Island. Mest på grund af manglende
konkurrence, men også pga. klimatiske forhold, er
landbrugsproduktionen ikke så effektiv som på det
europæiske fastland. Bønderne frygter derfor, at hvis
de underlægges fællesskabets landbrugspolitik vil de
tabe i konkurrencen med europæiske produkter, og
landets fødevaresikkerhed vil være truet. Forbrugerne
kan derimod ved EU-medlemskab se frem til betydelig
lavere madvarepriser end i dag.
Islands fremtidige økonomiske udvikling vil ikke
kunne bygges på fiskeri og landbrug alene, selv om
disse sektorer forsat vil være vigtige.
Drømmen om, at finanssektoren ville kunne blive
en rygrad i den islandske økonomi, forsvandt med bankernes kollaps den 5. oktober 2008.
Den kraftkrævende industri, specielt aluminiumindustrien, er vokset til at blive en vigtig komponent i
Islands økonomi, og mange har forventninger om, at
denne vækst vil kunne forsætte.
Turisme vil også stadig være vigtig for den økonomiske udvikling.
Industriforbundet i Island mener, at fremtidens
økonomi i voksende grad skal bygge på viden og innovation. Ifølge Industriforbundet vil et EU-medlemskab med euro som Islands valuta skabe en tiltrængt
stabilitet, som er en forudsætning for den påkrævede
udvikling. Derfor har Industriforbundet nu i mange år
støttet EU-medlemskab.

Krone eller euro
Den islandske krones nedtur, høj rente, samt landets
manglende evne til at hindre nedsmeltningen af landets finanssektor, har bidraget til, at stadig flere mener,
at landets økonomi ikke kan klare mange år til med
kronen som valuta. Den islandske krone holdes nu
stabil ved hjælp af omfattende, men dog tidsbegrænsede, restriktioner på kapitalbevægelser, og det svækker
økonomiens vækstpotentiale. Med et EU-medlemskab
håber man, at euroen vil blive indført som betalingsmiddel, og at dette på sigt vil medvirke til den økonomiske stabilitet, som alle savner i dag.
Det er ikke svært at forstå, at de, som har oplevet,
at værdien af kronen på kort tid næsten halveres, og

en rente, som stiger til 18 pct, ser en lysere fremtid
med euroen. Mange mener at et lille land som Island,
med en åben økonomi og en finanssektor knyttet til
de globale kapitalmarkeder, ikke har en fremtid med
egen mønt. Omvendt kan man også høre argumenter
om, at konjunkturerne i den islandske økonomi ikke
er sammenfaldende med det europæiske kontinents,
og derfor giver en egen valuta en mulighed for tilpasninger, man ikke vil have som en del af euro-zonen.
Nogen taler også om alene at indføre euroen i Island
uden EU-medlemskab, men det er et alternativ, som
kun få mener er realistisk.

Hvor står partierne?
I Altinget er der repræsentanter for fem politiske partier :
•	Selvstændighedspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn),
der kan beskrives som en kombination af Venstre
og de Konservative i dansk politik.
•	Midterpartiet Fremskridtspartiet (Framsóknarflokkurinn),
•	det socialdemokratiske parti Fællesfronten (Samfylkingin),
•	det venstre-orienterede miljøparti Det Grønne
Venstre (Vinstri Græn, VG), og
•	det lille borgerlige højre parti De Liberale
(Frjálslyndiflokkurinn).
Selvstændighedspartiet er det parti, der rummer den
største modstand mod medlemskab. Dette konservative parti har fra republikkens dannelse været landets
største med ca. 40 pct. af stemmerne ved valg til Altinget. Partiets modstand har delvis en historisk forklaring, idet partiet i sin tid havde en meget fremtrædende
rolle i Islands løsrivelse fra Danmark. Partiets holdning
til EU-medlemskab tolkes nu som et billede på den
selvstændighed, som Island kæmpede så hårdt for at
opnå. Dertil kommer, at fiskeriets interesseorganisationer i Island har en stor politisk indflydelse gennem
partiet.
Selvstændighedspartiet har i de seneste 18 år været
med i forskellige koalitionsregeringer og har i kraft af
sin størrelse kunnet blokere alle forsøg på at igangsætte
forhandlinger om EU-medlemskab.
Ved regeringsskiftet i januar i år mistede partiet regeringsmagten, og nu har det bebudet, at forholdet til
EU-medlemskab vil kunne ændres i et ekstraordinært
landsmøde 26.- 29. marts. Indflydelsesrige personer i
partiet ønsker en drejning mod EU, men fiskeriet har
fortsat stor indflydelse. Ligeledes ønsker stærke kræfter i partiet af rent ideologiske grunde at holde fast i

Islands selvstændighed uden for EU. Så det er ikke
let at forudsige udfaldet af landsmødet. I lyset af hvor
stor rolle Selvstændighedspartiet spiller i Islands politik
har mange svært ved at se, at det kan blive aktuelt at
igangsætte forhandlinger uden deltagelse af Selvstændighedspartiet om EU-medlemskab
Fremskridtspartiet har historisk været det parti,
som har talt for bøndernes interesser. Det er derfor
overraskende, at EU-spørgsmålet har været diskuteret
meget, og at forholdsvis mange ledende personer i partiet har været positive overfor medlemskab. Partiet har
i et ekstraordinært landsmøde i januar i år sagt ja til
at søge medlemskab. Men ifølge partiets politik kan
der ikke blive tale om medlemskab, hvis Island mister
kontrollen over sine naturressourcer. Som følge af dette
krav er der mange som mener, at partiet i realiteten har
sagt nej til medlemskab.
Den socialdemokratiske Fællesfront har i mange år
foreslået, at Island går i forhandlinger med EU. Partiet
konstaterer, at Island allerede er underlagt mange af EUs
beslutninger, men er udenfor politiske indflydelse dér,
hvor beslutningerne tages. Det at stå udenfor er ifølge
Fællesfronten et demokratisk problem. Fællesfronten
har forventninger om, at det i forhandlinger vil være
muligt at finde en løsning mht. fiskeri og landbrug.
Det venstre-orienterede miljøparti Det Grønne
Venstre (Vinstri Græn, VG) har været meget skeptisk
overfor EU og mener at, landet ved et EU-medlemskab
vil tabe sin selvbestemmelsesret og kontrollen over sine
naturressourcer. Indenfor partiet er der stærke kræfter,
som mener EUs politik i for stor grad styres af de store
private erhvervs- og finansinteresser.
De Liberale er meget negative til EU medlemskab.
Det er interessant, at de partier, som står længst til
venstre og til højre i Islands politik, har samme holdning til spørgsmålet om EU-medlemskab.

Fingerpeg i april
Mange var af den opfattelse at krisen ville føre til, at
valget den 25. april i år vil sætte fokus på spørgsmålet
om EU. Men det er ikke sikkert og afhænger i stor grad
af, hvad Selvstændighedspartiet beslutter i sit landsmøde i marts. Uden ændringer i partiets holdning er
det usandsynligt, at der vil være flertal i Altinget efter
valget til at indlede forhandlinger om medlemskab.
Det er derfor muligt, til trods for økonomisk krise, at
der i en uoverskuelig fremtid fortsat vil være en kløft
mellem befolkningen og de folkevalgte i spøgsmålet
om EU-medlemskab.
n
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Når bognørderiet erstattes af

bålhygge,
lejrliv,
sejlads,
kanopadling og
fjeld- og skiture
Går du med en drøm om at
kombinere fritidsinteresse og
studieliv, indgå i et tæt nordisk fællesskab og få storslåede oplevelser i den norske
natur, så læs her:

Af Nanna Teglskov Jacobsen

Min gruppe har bevæget sig igennem Hardangerviddaens store uberørte snedækkede fjelde flere dage i
træk nu. Morgentågen er langsomt
ved at lette, og solen bryder af og
til igennem og leverer lyseffekter,
som fotografier kun kan give et
svagt genskin af. Helt tavse af øjeblikkets andagt snor vi os som én
organisme gennem landskabet, der
afslører sin majestætiske storhed i
takt med, at tågedisen opløser sig
og afslører en strålende sol over
snehvide og jomfrueligt uberørte
tinder. Støt og roligt bevæger vi os
gennem den lysende stilhed akkurat som sneharen og rensdyrene,
hvis spor vi jævnligt krydser. Vores
gang brydes i løbet af dagen af små
stop, hvor orientering og vejvalg
diskuteres, og hvor der bliver tid
til at fylde energidepoterne op.
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Allerede om eftermiddagen når
vi vores mål for dagens etape og skal
nu til at kigge os om efter egnede
steder til at grave snehule. Vi må
samarbejde om at grave hulen, så
alle får små pauser indimellem, og
fem til seks timer efter det første
spadetag er blevet taget, står hulen
færdig. I ly fra vind og kulde kan
vi nu starte på at tænde op for primusen, varme vand og lave mad,
pakke vores rygsække ud og kravle
ned i hver vores varme pose. Kun
mætheden og søvnen gør os i stand
til som gruppe også at møde den
kommende dags udfordringer og
oplevelser med åbent sind og tage
ved lære af, hvad dagen byder os.

Vejen til studielivet i naturen
Måden, jeg fik realiseret min drøm
om et studieliv i naturen, var ved,
efter at have læst to år idræt på Århus
Universitet, at sende en ansøgning
om optagelse på friluftslinien på
Høgskolen i Telemark. Min ansøg-
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ning blev godkendt, og jeg var klar
til at rejse til Bø i Norge for at studere friluftsliv som tredje år af min
bachelorgrad. Som dansker bliver
man mødt med åbne arme i Bø;
de er vant til danskere, og hurtigt
fandt jeg ud af, at det hverken er
svært som dansker at gøre sig forståelig blandt nordmænd eller spor
vanskeligt at forstå norsk.
Skulle også du gå rundt med en
lille drøm om at studere i naturen,
er det altså bare at udfylde ansøgningsskemaet og pakke rygsækken!

Oplevelser i det norske
efterår: kyst, kano og vandring
På studiet blev vi kastet ud i den
norske natur fra dag ét. Ovenfor
gav jeg bare et indblik i en af de
mange oplevelser, et år som friluftstuderende byder på. Lad mig
blot opridse rammerne for en lang
række oplevelser, jeg kunne have
valgt at beskrive. Efteråret bød på
vandreture med forskellige overnatningsformer i fjeldet; en længere kysttur, hvor vi lærte at sejle
i gamle nordiske traditionsbåde i

Mad over bål, hygge og socialt samvær

Så vi nåede toppen!

Norge giver fantastiske naturoplevelser!

dine medstuderende at kende helt
til bunds.

Oplevelser i den norske vinter
den norske skærgård, og en uges
kanotur, hvor opgaven var at opnå
den tekniske færdighed for de sidste
dage at kunne styre kanoen ned ad
fossende elve.

Oplevelsens lærevej
»Kjenskapens vej går gennem erfaring«, siger den norske friluftsmand
Nils Faarlund. Friluftslivet på Høgskolen i Telemark tillæres i stor grad
netop gennem en praktisk orienteret erfaringsramme.
Turlivet har en helt central placering i studiet. Herigennem opnår
du de færdigheder, som kvalificerer dig til at arbejde inden for feltet. Den teoretiske del af studiet
supplerer det praktiske og tager
udgangspunkt i, hvordan friluftslivet kan bruges i en samfundsmæssig og pædagogisk kontekst.

Det sociale fællesskab
Turlivet og de mangfoldigt dannede grupper, du indgår i på turene,
bevirker at du udvikler dine samarbejdsevner og gruppeindsigt.
Derudover bidrager de mange ture
i høj grad til skabelsen af et unikt
socialt fællesskab, som ikke findes
på sædvanlige universitetsstudier.
Friluftsstudiet danner alt i alt de
optimale rammer for, at du lærer

Norsk vinterfriluftsliv er ensbetydende med skiture. Forskellige overnatningsformer som telt,
bivuak, iglo, snehule og i ly af et
grantræ. Isfiskning og bålhygge er
på programmet. Store vidder, fjelde
og snedækkede grantræer danner
rammen om ens oplevelser: Da jeg
en nat ligger i sneen og kigger op
mellem grangrenene mod stjernerne på den frostklare nattehimmel,
kan jeg næsten ikke fatte, at dette er
mit studie. I mit sind befinder jeg
mig oceaner af mil væk fra mit liv
i Danmark, og det er næsten ufatteligt, at jeg i morgen blot kunne
vælge at hoppe på en bus og 11
timer efter befinde mig på Århus
Hovedbanegård.

Norsk naturnydelse
Som friluftsinteresseret dansker
kan jeg kun konkludere, at Norge
lige er stedet at tage til. Naturmæssigt kan du næsten ikke komme
længere væk fra Danmark, mens
du kulturelt set føler dig hjemme
med det samme. På Høgskolen i
Telemark får du et unikt og bredt
praktisk baseret kendskab til norsk
friluftsliv og norsk friluftstradition,
som du vil kunne gøre direkte brug
af i et pædagogisk og undervisningsbaseret arbejde.
n
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Fakta:
Studiested: Høgskolen i Telemark
Opbygning: Der er mulighed
for at studerer friluftsliv som
en tre-årig bachelor, en kandidatuddannelse eller tage et
år friluftsliv som påbygningsstudie til din pædagog-, lærereller idrætsuddannelse.
Pris: Som dansker, svensker
og nordmand kan du frit vælge
studiested overalt i Norden
uden ekstra omkostninger,
desuden er studiet SU-berettiget.
Mere information findes på:
www.hit.no
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Seneste rejsetilbud

Af Søren Würtz
Consultant, cand. scient. soc.

Artikelforfatteren er medlem af FNU’s
landsstyrelse og klimagruppe

Nu er der atter noget at kæmpe for,
og det er klimaet. Det burde kunne
samle alle i og udenfor de politiske
partier – og igen er der er en særlig
nordisk vinkel.
Klimakampen er den vigtigste
sag i vores generation, når det drejer sig om livsbetingelserne for de
kommende generationer. Det gælder os alle og i særlig grad en række
af de folkeslag, som i langt højere
grad end i Danmark vil få ændret
deres livsbetingelser: Samer, inuitter – men også folk på Amager og
på vestkysten.
Foreningen NORDENs Ungdom har ligesom Foreningen NORDEN engageret sig i denne kamp. I
korte træk går vi til klimaproblematikken på følgende måde :
• Vi ved fra FN’s eksperter at
klimaproblemerne er menneskeskabte. Det betyder at det er os, der
skal finde løsningerne.
• Så længe vi befinder os i nationalt baserede kvotesystemer (Kyoto-aftalen) er den energi vi hver især
sparer, en mulighed for en anden i
Danmark, der kan bruge energien
i stedet. Den eneste farbare vej for
en egentlig samlet reduktion er derfor bindende internationale aftaler.
Derfor er mødet i København utrolig vigtigt. Lige så vigtigt er det dog
at følge op på de mål, der sættes, så
det ikke ender med tomme ord og
brudte løfter.
• Flere af de nordiske lande, herunder Danmark, er blandt de mest
CO2-forurenende lande pr. indbygger. Vi har en særlig forpligtelse
til reduktioner.
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Det er politikerne ansvar at
handle i klimasagen. Derfor har vi
tilrettelagt Foreningen NORDENs
Ungdoms deltagelse i klimaaktiviteter med det mål at skabe størst
mulig politisk forandring.
Vi ved, at klimakampen er en
kamp, hvor vi som NGO’er ikke
har nær de samme ressourcer som
oliestater eller olieselskaber. Men
vi understøtter civilsamfundet på
god gammeldags græsrodsmaner
og kæmper den symbolske kamp,
hvor vi også har ressourcer.
Denne strategi har fået os til at
engagere os i Civilsamfundets klimaforum, der i december vil tage
imod de mange tusinde besøgende
fra hele verden. Vi vil naturligvis
koncentrere vores virke om det nordiske og producere nordisk indhold
til denne mega-begivenhed.
Som et andet initiativ har vi
givet vores medlemmer i hele Norden mulighed for at deltage på en
klimaCamp til sommer, hvor de
selv kan lære at blive aktive klimaforkæmpere. Også her leverer vi
nordisk indhold.
Som et sidste initiativ har vi
hjulpet andre organisationer med
rekruttering af deltagere i de øvrige
nordiske lande. Herunder har vi
hjulpet med privat indkvartering af
engagerede unge fra hele Norden til
klimakonferencer.
Er du interesseret i at vide mere
om Foreningen NORDENs Ungdoms klimaindsats, kontakt:
FNU klimagruppen
klima@fnu.dk
n
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Tallin - Sankt Petersborg
Med fornøden tilslutning har
Foreningen NORDEN i Brande
i samarbejde med Panter Rejser
arrangeret en busrejse til Tallin Sankt Petersborg ONS 12 - FRE
21 AUG 2009.
Pris: 8.995.-kr- ALT iberegnet.
Ansvarlig arrangør :
Foreningen NORDEN i Brande.
Ved tilmelding - senest MAN 22
JUNI - vil man få et udførligt program.
Henvendelse på tlf. 9718 2618 eller
9718 7170.

Stockholm - Helsingfors
Tidspunkt:
12 JUNI 2009
Befordring: 	
Overnatning:
Rejseleder: 	

MAN 08 - FRE
Bus og færger.
Hotel og færge.
Folke Hansen.

Pris: Kr. 4745.-,
tillæg for enkeltværelse kr.1850.Tilmelding: 	
Sen. MAN 20 APR til Folke Hansen.
Ansvarlig arrangør : Foreningen
NORDEN i Vordingborg i samarbejde med Ældresagen i Vordingborg.
Teknisk arrangør : Ørslev Gruppe
og Specialrejser A/S, medlem af
rejsegarantifonden nr. 1711.
Suppl. info : Folke Hansen, Vognmandsmarken 66, 4760 Vordingborg.
Tlf: 5537 7312/5537 1087,
e-post: Foki@mail.dk

Skaberen af finsk kulturidentitet :

Akseli Gallen-Kallela

vises i København

For et år siden bragte NORDEN Nu (nr 2, april 2008) en
artikel om Kunstmuseet i Tønders præsentation af grafik
og illustrationer af den betydningsfulde finske billedkunstner Akseli Gallen-Kallela (1865-1931).
Næste side

Nu har den østlige del af landet også mulighed for at
stifte bekendtskab med denne fascinerende kunstner.
Galleriet GL STRAND i København har åbnet en stor
udstilling af den finske kunstners arbejder. Udstillingen,
der bærer titlen ”Akseli Gallen-Kallela In the Wilderness”, vises til og med søndag 03 maj.

Symposion, 1894. Olie på lærred, 74 x
100 cm. Privateje.
Symposion er græsk for drikkegilde efter
aftensmaden i venners lag i antikkens
Grækenland. På Gallen-Kallelas maleri
er scenen en restaurant i Helsingfors,
hvor de fire herrer har fået nogle glas.

Med tilladelse fra GL STRANDs direktør Helle Behrndt
bringes her et uddrag af forordet i udstillingens smukke
katalog (storformat, 128 sider, kr.190-.).

Herrerne er fra venstre Akseli GallenKallela selv, en officielt ukendt mand,
den finske dirigent og komponist Robert
Kajanus (1856-1933) og komponisten
Jean Sibelius (1865-1957).
På en skitse fra 1894 er den ukendte

Af Helle Behrndt, direktør, GL. STRAND
Helena Persson, direktør, Norrköpings Konstmuseum
Peter S. Meyer, direktør, Rogaland Kunstmuseum

persons ansigt delvis synligt. Der synes
dog at være enighed om, at den ukendte
person er pianisten, komponisten og
musikkritikeren Oskar Merikanto (18681924).

Det var en unik mulighed, der
åbnede sig for GL STRAND i
Danmark, Norrköpings Konstmuseum i Sverige og Rogaland Kunstmuseum i Norge for ganske kort
tid siden: En omfattende udstilling med omkring 120 værker af
Akseli Gallen-Kallela omfattende
kunstnerens tidligste værker fra
1890erne og frem til de seneste før
hans død i 1931.
Få kunstnere har været så betydningsfulde i formuleringen og fortolkningen af den finske kulturelle
identitet som Akseli Gallen-Kallela. Allerede i sin levetid udråbtes
han som Finlands nationalmaler

– en titel han fortsat oppebærer i
ordets egentlige betydning. I sine
malerier, illustrationer og udsmykninger dyrker han Finland som et
uafhængigt, uberørt og frit land.
Det sker indirekte i hans medrivende skildringer af det finske landskab og landbefolkning, men også
igennem hans højtskattede fortolkninger af de betydningsfulde finske
folkeminder.
Akseli Gallen-Kallelas unikke
betydning for finsk kunst og kultur
er dybt forbunden med den tid, da
han skaber sin kunst. Finland gennemgår en stigende nationalisering,
der kulminerer med uafhængighe-
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Selv om selskabet er mærket af deres
aften i byen er stemningen intens. De
tre vågne er fælles om en drømmeagtig vision af et væsen, der rækker ind i
billedet fra venstre i form af et par store,
udbredte vinger. D’herrer skuer noget,
som vi andre er afskåret fra at se i sin
helhed. Bag bordet åbner sig en dybblå
stjernehimmel med fuldmåne og en dunkel skov, der spejler sig i vandet. Overgangen mellem bord, vand og himmel er
flydende og får bordet til at sejle i natten.
Symposion er ikke et tilfældigt drikkelag,
men et fællesskab af frie ånder, der
tænker og drømmer stort i intim forbindelse med natlig skønhed – bortset fra
Merikanto, der er på vej under bordet.
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den fra Rusland i 1917. Gallen-Kallela personificerer i
væsentlig grad denne nationale bevidstliggørelse gennem sin kunst, frem for alt igennem de talrige illustrationer til det finske nationalepos Kalevala, som han
allerede i en ung alder påbegyndte. Hans passion for
Kalevala og den gryende finske nationale bevidsthed
leder ham allerede på sin bryllupsrejse i 1890 til det
vilde Karelen, hvor Kalevala så at sige har hjemme.
Mange af sangene i eposet finder deres oprindelse i
det vilde landskab, som i lighed med resten af Finland
på dette tidspunkt er en del af det russiske storrige,
men eftertragtes af nationalistiske finske kræfter. Det
overdådige landskab får bl.a. igennem Kalevala nærmest mytisk karakter, og for Gallen-Kallela smelter
her den rene naturiagttagelse sammen med landskabet som kultur- og nationalitetskabende fænomen. Få
år senere danner lignende rejser således afsæt for en
række af Gallen-Kallelas mest centrale malerier, herunder Mäntykoski-vandfaldet og Stor sortspætte. Værker der begge vises
på udstillingen.
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Kalevalas betydning i årene op til Finlands selvstændighed med en stadig mere insisterende nationalbevidsthed er blevet understreget gang på gang, og
netop Gallen-Kallelas store interesse og siden position
som den absolutte fortolker af det imponerende heltekvad har været betydningsfuld i formuleringen af ham
som Finlands maler. Dette falder sammen med tidens
romantiske strømninger, hvor den vilde og uberørte
natur blev dyrket sammen med såkaldte oprindelige
og mere ægte folk, som kunstnere mødte uden for de
store byer. Således er Gallen-Kallelas dyrkelse af det
finske landskab og den finske landbefolkning også et
ønske om at fremmane en finsk selvbevidsthed baseret
på det uberørte landskab og det rene uspolerede folk
langt fra civilisationens svøbe.
Kritikken af den kosmopolitiske kultur går igen hos
mange af Gallen-Kallelas europæiske kolleger, som han
mødte og udstillede sammen med i bl.a. Paris og Berlin. J.F. Willumsen, Émile Bernard
og Paul Gauguin drog
eksempelvis til

Ilmarinen flyver, 1892.
Pastel. 41 x 33 cm.
Privateje.

Ad Astra, 1894,
Olie på lærred, 76 x 85 cm.
Privateje.

Pont-Aven i det isolerede Bretagne
og sidstnævnte videre til Tahiti. For
Gallen-Kallela forbliver Finland
imidlertid livet igennem det primære motiv og afsæt, også selvom
han tager på vigtige – og for tiden
højst avancerede – rejser. I sin søgen
efter det vilde, uberørte landskab
og mennesker, for hvem naturen er
livets omdrejningspunkt, ledes han
til Britisk Østafrika (det nuværende Kenya) og senere igen til New
Mexico i USA.
Men Finland og specielt huset
Kalela, der i dag fungerer som muse-

um for ham og hans samling, er
Gallen-Kallelas fokus. Kalela fremstår som et unikt gesamtkunstwerk
tegnet og opført af kunstneren selv.
Her bor han med sin familie, og
her skaber han sine centrale værker
langt fra Helsinkis uro. Mange af
kunstnerens portrætter af familien
og intime studier af Kalelas arkitektur og stemningsfulde interiør kan
ses på udstillingen. Gallen-Kallelas
kunst finder således sit afsæt i den
nationale finske situation, men
indfanger almene europæiske tendenser, som vi ser det hos de tone-
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angivende europæiske modernister,
vi kender så godt.
At det er muligt at præsentere
denne fantastiske udstilling med
Finlands absolut mest betydningsfulde kunstner kan vi alene takke
Aivi Gallen-Kallela 1), direktør for
Kalela – The Wilderness Studio
of Akseli Gallen-Kalella, for. Hun
har vist os den store glæde at kuratere udstillingen sammen med GL
STRAND samtidig med, at museets imponerende samling er stillet
til fri disposition. Hendes engagement og viden om Akseli GallenNR.2 // MARTS 2009 19

Kallela har i denne forbindelse været helt enestående og
uundværlig. Vi er meget taknemmelige for dette samarbejde, som har været både inspirerende og givende. Med
udstillingen Akseli Gallen-Kallela – In the Wilderness får
publikum i Danmark, Sverige og Norge mulighed for at
studere Akseli Gallen-Kallelas værk gennem en omfattende præsentation af malerier og papirarbejder, og vi håber,
at udstillingen vil være med til at forøge kendskabet til
denne vægtige nordiske kunstner. Derudover vil vi også
gerne rette en stor tak til de private lånere, som har stillet
deres værker til rådighed for udstillingen, og hvis hjælp
har været uvurderlig.
Ligeledes vil vi gerne rette stor tak til dr. Janne Gallen-Kallela-Sirén 2), der har ydet en fantastisk indsats i
realiseringen af udstillingen, og som har bidraget med sin
store viden på området. Også stor tak skal lyde til Pontus
Gallen-Kallela-Sirén 3) og Sonja Lende 4) for et engageret samarbejde omkring udstillingen, og til udstillingsinspektør Anne Kielgast, GL STRAND, som har kurateret
udstillingen i samarbejde med Aivi Gallen-Kallela.
Det er kostbart at skabe en sådan udstilling, og mange
fonde og institutioner har støttet projektet, bl. a. Nordisk
Kulturfond, hvis generøse bidrag har muliggjort turnéen
mellem de skandinaviske lande. Ndre bidragydere er Finlands Generalkonsulat i Danmark ved Fritz H. Schur,
Fritz Schur Gruppen, Björn Wahlroos Sampo Group,
Tryg Vesta, Tönne von Christiersons Legat, Kulturfonden
for Danmark og Finland og Finlands Ambassade.
n

1)	Datterdatter af Akseli Gallen-Kallela
2) Søn af 1)
3) Bror til 2)
4) Gift med 2)

Künstneren på ski i Tarvaspää

Vandfald ved Mäntykoski,
1892-94. Olie på lærred, 270 x 156 cm.
Privateje.
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I DEN ARKTISKE VIND
PRAGTVÆRK OM ARKTIS: SPECIALTILBUD TIL MEDLEMMER
»For 30 år siden var områderne nord for Polarcirklen stort set upåvirket
af mennesket. Men for ikke længe siden registrerede forskere smeltende
havis og skrumpende gletsjere. Man fandt desuden farlige miljøgifte i
fødekæderne, industri-sodpartikler i indlandsisen og radioaktive udslip i
havet. Det Arktis, vi lærte at kende som dybfrossent og jomfrueligt, ændres
lige nu meget hurtigt.
Klimaspørgsmålene er mere aktuelle end nogensinde. Al Gore og FNs
klimapanel fik Nobels freds-pris 2007. Årene 2007-2008 gennemføres
Det internationale Polarår, en forskningsindsats i milliard-klassen med
forskere fra mere end 60 lande«.
Dét skriver de polar-erfarne svenske natur-fotografer Magnus Elander og Staffan Widstrand, i pragtbogen »I
den arktiske vind«, som Gyldendal har udgivet. De to herrer har gennemført over 50 rejser og ekspeditioner
i Grønland og andre arktiske områder i løbet af godt en menneskealder, så de ved, hvad de taler om.
Værket er på over 200 sider, og hovedparten af dem er fyldt med imponerende landskabs-, hav- og dyrebilleder
af høj, ja ligefrem fremragende, kvalitet. De syv hovedkapitler orienterer koncist og tilpas kort til, at teksten
bliver læst som støtte for fotografierne – og omvendt.
Foreningen NORDEN har indgået en kommissionsaftale med Gyldendal. »I den arktiske vind« tilbydes vore
medlemmer til favørpris:

Kr. 168.- inkl. moms + forsendelse (normalpris ca kr. 300.-).
Afhentningspris Malmødegade 3, 2100 København Ø: Kr. 168.-

Kontakt landskontoret, Maj-Britt Skovbro Hansen, tlf. 3542 6325.

Aka høeghs eksklusive mappe:

FORANDRING
Den grønlandske kunstner Aka Høegh har skabt en eksklusiv mappe med en elegant kvartet af store farvelitografier under fællestitlen »Forandring« (Allanngorneq). De hedder »Isensmelter«, ”Da fjeldet kom frem«,
»Spor efter mennesker« og »Må havet give os«.
Disse unikke litografi er er trykt i 60 signerede sæt iformatet 50 x 65 cm på BFK Rives bøttepapir (250
g) hos Saxum-Litho, Gravlev. De tilbydes foreningens medlemmer i et begrænset antal og kan bestilles på
Foreningen NORDENs landskontor. Prisen er kr. 6060.- plus adm./forsendelse.

Kontakt landskontoret på tlf. 3542 6325 og få en aftale med Maj-Britt Skovbro Hansen.
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Terje Vigen
– og mig
Af Terje Nordberg

Som barn nærede jeg en vis irritation overfor min berømte navnebror. Det var ikke noget særligt,
men alligevel. Navnet Terje var ikke
voldsomt udbredt i mit hjemland
lige efter krigen, jeg husker faktisk kun én enkelt skolekammerat
og en højesteretsdommer – og så
ham den gråsprængte i robåden. Jeg
syntes det var irriterende, at hver
gang en voksen skulle høre, hvad
jeg hed, så skulle vi indenom ham
den gamle søulk. »Nåh, er det Terje
Vigen«. Bagefter strøg de mig smilende over det hår, jeg omhyggeligt
havde fået til at stå op ved hjælp af
vand og børste. Nej, det hedder jeg
altså ikke, sagde jeg… men ikke for
højt, for jeg var jo en velopdragen
gut. De var som oftest ligeglade, for
med højstemt røst var de i fuld gang
med at blære sig med de to linier,
som alle nordmænd siden 1862
har kunnet udenad : »Der boede
en underlig gråsprængt en, på den
yderste nøgne ø…« og så et par linjer mere, hvis de var rigtig belæste.
Gab. Gab. Men så stak de mig en
femmer eller et Vild-Vest-blad, og
så var det forsåvidt i orden.

Respekten stiger
Senere voksede min respekt for
Terje Vigen. Han var jo en knag til
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at ro, og hvis det var noget norske
drenge i 50erne havde respekt for,
så var det idrætspræstationer og
manddomsprøver. Her var Henrik Ibsen leveringsdygtig. Fandtes
der svenskere eller danskere som
kunne ride på et rensdyrbuk ned
ad Besseggen som Peer Gynt eller ro
til Danmark som Terje Vigen ? Nej
vel. Her var vi nordmænd bedst.
Grimstad-Skagen. 60 sømil i bølger
og blæst. Toogethalvt maratonløb.
Godt gået, Terje ! Jeg vidste lidt om
roning og vabler i hænderne, for
jeg havde en gang roet halvvejs over
Drammensfjorden og tilbage i min
bedstefars sjægte.
Jeg kan ikke huske, at vi studerede »Terje Vigen« i gymnasiet.
43 vers var vel i overkant af, hvad
man ville udsætte hormonbefængte gymnasieelever for. Men parallelt med min beundring for solide
sportspræstationer voksede i disse
år en spirende lyrikinteresse frem.
Her ramte Ibsen mig med sin poetiske hammer. Som for eksempel i
»Bergmanden«.
Bergvæg, brist med drøn og brag
for mit tunge hammerslag !
Nedad må jeg vejen bryde,
til jeg hører malmen lyde.
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Jeg var selv begyndt at skrive og
var mere optaget af Ibsens poesi end
af hans skuespil. For selv i små digte
stiller Ibsen store spørgsmål, og selv
om jeg ikke kunne svare, så blev jeg
stor og rolig inden i når den gamle
kæmpe rungede med sin malm.
Jeg tror det var noget med hans
sugende rytme og de storladne,
gammeldagse ord som greb mig.
Men endnu havde jeg til gode at
læse Terje Vigen fra ende til anden.
Det skete vel først da jeg var godt
og vel 50. Det blev en aha oplevelse
af de store, og jeg husker at jeg ved
flere anledninger indlagde familie
og venner til fuld oplæsning af alle
43 vers. De tog det pænt.
Henrik Ibsen skrev Terje Vigen
i 1861 og udgav det året efter. Digtet blev straks meget populært og
gav forfatteren en hårdt tiltrængt
optur både økonomisk og personligt. Hans teaterstykker var indtil
da blevet sablet ned af kritikerne,
og der skulle endnu gå fire år før
den udskældte digter fik sit afgørende gennembrud med »Brand«.
Terje Vigen er et episk digt og foregår i 1809, da englænderne under
Napoleonskrigene blokerede for al
norsk-dansk kontakt, og da Norge
oplevede en af de værste hungersperioder i landets historie. I denne

krigsspændte atmosfære forsøger
fiskeren Terje Vigen at ro over havet
til Fladstrand (Skagen) efter brødkorn til sin udhungrede familie. Alt
går efter planen og han kan se sit
hjemlnads vemodige kyst.
	Tre nætter og dagen til toften
bandt
den sterke, modige mand
	men fjerde morgen, da solen randt,
han skimted en tåget rand

De små eksistentielle
nakkehår
Men i Hesnæs sund møder han sin
skæbne i form af en engelsk korvet
og en 18 år gammel kaptajn, som
stolt kan tage sit første »krigsbytte«. Terjes båd bliver slået i stykker,
kornlasten ryger til bunds og han
hopper overbord og »dukket og
svømmed og dukket igen«, men
blev til sidst fanget og dømt til fem
år i engelsk fængsel. Så er vi halvvejs

i digtet. Terje har kæmpet og går så
gruelig meget igennem. Men selv
om historien balancerer på den sentimentale knivsæg, fortælles den så
stramt og ramsaltet, at vi rives med
og berøres. I digtets sidste halvdel
ruller Ibsen sig eksistentielt ud og
får de små nakkehår til at rejse sig.
Opgørets time og den moralske
kamp kulminerer, og læseren stilles
til sidst overfor spørgsmål om hævn,
tilgivelse, skyld og straf. Hvor står
du ? Hvad kæmper du for ? Terje
Vigen er et sjælsgribende fortælling om enkeltmenneskets livtag
med livets allerstørste spørgsmål.
Jeg må indrømme, at jeg er stolt af
min navnebror.
	Stort har jeg mistet, men stort jeg
fikk
	bedst var det kan hende at det gik
som det gik,
og så får du ha tak da Gud !
n
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FAKTA
Udenfor den lille sydnorske
kystby Grimstad ligger Fjære
kirke. Her er der i dag rejst
en stor mindestøtte for Ibsens
sagnfigur, som dog næppe har
levet i virkeligheden. Undersøgelser foretaget i det engelske fængselsvæsens arkiver
fortæller ikke om nogen fange
ved det navn. Alligevel mener
forskerne, at Terje Vigen er en
historisk skikkelse. Måske har
Ibsen benyttet historien om
lodsen Svend Hanssen Håø
fra skærgårdsøen Håøya
udenfor Grimstad, som rollemodel. Han var faktisk en
slags helt og var kendt for at
have foretaget mange sejlture
til Danmark.
Læs mere om Terje Vigen :
www.terjevigen.com.
Men fremfor alt : Læs digtet !
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Romaerne har altid været på vej, uønsket de fleste steder. Cia Rinne og Joakim Eskildsen har rejst i deres fodspor
og dokumenteret deres hverdag
Af Gunilla Heick

Da jeg var barn og ung, i 1950’ernes og 1960’ernes
Finland, var sigøjnerne en naturlig del af gadebilledet.
I min hjemby Vasa så man dem tit vandre omkring,
ofte i mindre grupper. Kvinderne havde store nederdele af sort fløjl med forklæde og mange underskørter.
Foroven sjaler og hvide bluser med pufærme og flæser. De bar klirrende guldarmbånd og flotte øreringe.
Mændene var iklædt bukser med vide lår og smalle
underben, lange sorte støvler, læderjakke og på hovedet en sort hat. De var kendt for at handle med heste
og blev ofte set på travbanen.
Kvinderne ringede på dørene
og ville sælge hæklede duge. Vi
børn var lidt bange for dem,
de talte med høje stemmer, og
man vidste ikke rigtig om de
var vrede.
Nogle voksne kunne finde
på at true børnene med at
sige: »Hvis ikke du opfører dig
ordentligt kommer ›taterne‹
og tager dig !«
For det var ›tattare‹ vi kaldte dem, eller sigøjnere
hvis det skulle være lidt mere højtideligt. Betegnelsen
romaer hørte jeg først mange år senere.
I bakspejlet kan jeg selvfølgelig se, at det handlede
om diskrimination. Men dengang var det ikke noget
man hverken tænkte over eller talte om. Sigøjnerne
havde deres givne plads i samfundet, vi havde vores.
Hvor de kom fra eller hvor de boede var der ingen der
talte om.

Hertugen af Lille-Ægypten
Nu har jeg lært, at romaerne allerførste gang blev omtalt
i Danmark i et brev, som kong James IV af Skotland
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år 1505 sendte til sin onkel kong Hans i Danmark.
I brevet beder han onklen tage godt imod hertugen
af Lille-Ægypten, Hr. Antonius Gagino, som sammen
med sit følge er på pilgrimsrejse igennem den kristne
verden. Kong James mener at de fremmede vil kunne
underholde ved hoffet. Hele flokken blev derpå skibet
afsted til Danmark som »gave«.
Fra Danmark tog nogle af romaerne til Sverige, og
i 1584 nåede de via Ålandsøerne til det finske fastland.
Finland var dengang en del af det svenske rige. Her
blev pilgrimmene dog ikke
godt modtaget. Man prøvede
i stedet at sende dem tilbage.
Ifølge en lov fra 1637 skulle alle
»tattare« forlade landet inden
eet år og een dag. Mandlige
romaer, der herefter blev fundet i Finland, ville blive hængt
uden dom, mens kvinder og
børn skulle drives tilbage til
grænsen. Enhver, der prøvede
at beskytte dem, ville blive
straffet. Heldigvis ignorerede både myndighederne og
befolkningen dette påbud.

Fredløse i næsten 200 år
Uanset hvor i verden romaerne har opholdt sig, har de
næsten altid være uønskede. De har ledt efter steder
at slå sig ned i mere end 600 år, men så snart de er
begyndt at blive mere bofaste, har de måttet opleve, at
omgivelserne vil drive dem væk.
I Danmark var romaerne fredløse fra 1554 til 1736.
Efter det var det ikke længere tilladt at dræbe dem. I
stedet skulle mændene fanges og bures ind i tugthuse,
hvor de blev sat til hårdt arbejde på livstid. Kvinderne

skulle i fængsel tre dage og derefter køres til grænsen.
Børnene blev sendt til børnehuse for at opdrages til
håndværkere eller tjenestefolk. Det påbød den holstenske fattiglov fra 1736.
Næst efter jøderne er romaerne det folkefærd, der
har været mest forfulgt. I anden verdenskrig blev mellem en halv og en hel million af »værdiløse sigøjnere«
sendt til udryddelseslejre som Auschwitz-Birkenau,
Sobibor og Treblinka.

Diskriminering
Efter krigen ændrede situationen sig noget. Romaer kunne
efter år 1953 ikke bare smides
ud af Danmark, fordi de var
sigøjnere. I 1967 var der dog
meget få romaer tilbage i landet, sandsynligvis kun omkring
200. Senere er der kommet flere til, blandt andet som gæstearbejdere omkring år 1970. En
del er også flygtet hertil fra det
tidligere Jugoslavien og Kosovo. Ingen ved hvor mange
romaer, der er i Danmark i dag, eftersom myndighederne kun registrerer dem efter statsborgerskab. De,
som trods alt er blevet integreret, undlader tit at fortælle, at de er romaer for ikke at blive diskrimineret.
Helsingør Kommune havde i mere end tredive år
forsøg med særskilte skoleklasser kun for romabørn.
Det blev dog af forskellige årsager ikke nogen større
succes, og i 2005 lukkede de sidste romaklasser.
Af de omkring 900 romske børn, der går i skole i
Finland, får kun otte procent undervisning i modersmålet romani, også kaldt romanes, selvom de ifølge
loven har ret til det. Problemet er dels, at forældrene

ikke er klar over deres rettigheder, dels at man tit simpelthen ikke kan finde en lærer. I Finland er det som
regel kun den ældste generation, der behersker romani,
og sproget risikerer at uddø.

Roma-forskere
I de seneste år har finlands-svenske Cia Rinne og danske Joakim Eskildsen på en smuk måde sat fokus på
romaernes situation. Kunstnerparret har fra år 2000
til 2006 boet hos romaer i syv lande og dokumenteret
deres liv i ord og billeder. Sågar
eksempler på deres musik har
fundet vej til den flotte bog
»The Roma Journeys«, der
er kommet i engelsk og tysk
udgave, med tilhørende cd.
Cia Rinne er født i Göteborg af finsk- og svensktalende forældre. Da hun var ganske lille flyttede familien til
Tyskland, hvor hun er vokset
op. Til Finland kom hun først
som 20-årig for at fortsætte sine filosofistudier. Her
mødte hun Joakim Eskildsen, der efter en fotografuddannelse hos Rigmor Mydtskov var taget til Finland for
at lære kunsten at lave fotografiske bogværker.
Joakim Eskildsen fortæller, at det var den ungarske
skulptør Zoltán Popovits, som vakte hans interesse for
romaerne. Således begyndte det omfattende projekt.
I løbet af syv år boede Joakim og Cia hos romaer i
Ungarn, Indien, Grækenland, Rumænien, Frankrig,
Finland og Rusland, og delte deres hverdag.
Cia Rinne er noget af et sproggeni. Hun taler ni
sprog flydende og kan kommunikere på en håndfuld
mere. Blandt andet derfor kom det unge par tættere på
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fortsat

romaerne end det ellers ville have
været muligt.
Det indsamlede materiale resulterede også i en fotoudstilling, der
efter Amos Andersons Konstmuseum i Helsingfors har været vist
i Luxemburg, Sverige, Danmark,
England, Grækenland og flere steder i Tyskland. I november-december kan des ses på Institut finlandais i Paris. Bagefter venter de tyske
byer Lübeck, Freiburg, Wolfsburg
og Emden, samt svejtsiske Winterthur.
I august 2007 flyttede Cia og
Joakim (foto til venstre) sammen

med sønnen Seraphin til Danmark.
Fra april 2008 bor de i et rødt bindingsværkshus i en lille landsby på
Sydøstsjælland. I maj blev datteren
Luisa født.
- Livet veksler mellem rejser ud i
verden og roligt arbejde hjemme på
landet, siger Joakim Eskildsen.
Lejekontrakten er på to år.
Næste stop bliver måske Berlin,
hvor mange kunstnere har slået sig
ned. Cia Rinne er en anerkendt
lyriker, og Joakim Eskildsen kan
dyrke sin fotokunst næsten hvor
det skal være.
n

det byzantinske rige (Grækenland). I løbet af 1300-tallet
begyndte de at rejse videre ud
i Europa.
- Romaer i forskellige lande
kan kommunikere med hinanden på romani (kaldes også
romanes), selvom der findes
mange forskellige dialekter.
Romani er en blanding af
sprog fra det nordlige Indien,
farsi, armensk og græsk.
- Ingen ved nøjagtig hvor
mange romaer, der bor i Danmark.
- I Finland er der cirka 10.000
romaer. Af romaerne i Sverige
anslås omtrent
- 3.000 være flyttet dertil fra

Finland.
- Svensk sprog har flere
låneord fra romani, f.eks. ›lattjo‹ (sjov, skæg), ›tjej‹ (pige),
›jycke‹ (hund), ›haja‹ (forstå).
- Ordet ›rom‹ betyder menneske. På romani kaldes ikkeromaer for ›gajos‹ eller ›gaje‹,
som betyder »en man ikke må
røre«.
- Læs mere om romaerne i
Danmark på www.romnet.dk
- For mere info om »The
Roma Journeys« og udstillingerne, se www.joakimeskilsen.com
- Bogen »The Roma Journeys« er stort set udsolgt, men
kan bestilles på nærmeste fol-

Roma-fakta
- Romaerne er Europas største minoritet, et etnisk mindretal uden eget land, dog med
eget flag og nationalsang.
Man regner med, at der i dag
er cirka tyve milllioner romaer
i hele verden. Mellem 8 og 12
millioner af dem bor på det
europæiske kontinent.
- Tidligere mente man, at
romaerne stammer fra det
område, der i dag er Pakistan.
Den nyeste forskning viser,
at de kommer fra det nordlige
Indien.
- Oprindelig var romaerne
en hær af lejesoldater, transporteret fra Indien til Europa i
1000-tallet. De arbejdede for
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TROLDSPEJL
Nye digte af
Søren Sørensen

Af Per Warming

Hvis jeg kigger i det litterære
troldspejl, der giver navn til Søren
Sørensens nye digtsamling, ser jeg
mere end jeg forudser. Jeg kan se,
hvordan min far kigger tilbage fra
spejlet, når jeg rager skægget eller
bare børster tænder : ›Forundret
som om han / Forsøger at mindes /
Hvem jeg er‹ - som der står i digtet
›Gensyn‹. Min far er mere end min
erindring om ham. Verden er mere
end jeg regner med. Der er mere
at sige. Det glemmer jeg let - men
disse digte minder mig om det.
Søren Sørensen er noget så
usædvanligt som en både lærd og
litterær mand. Han skriver digte og
romaner, han oversætter Petrarca,
han skriver historisk faglitteratur
og politisk debat, han er nordist
og venstreorienteret, han er musiker og komponist, han er maler og
foredragsholder, han er aktiv i de
litterære selskaber. Alt dette ligger
som klangbund under disse 46 digte. Bogen rummer 16 sonetter og 6
digte i det usædvanlige og virtuose
versmål »vilanelle«. Hoveddelen
kaldes »Troldsspejlsdigte«.
Her griber billederne hinanden i
kæder - som i en »stream of consciousness« - et stednavn fra barndommen, et rim fra en sang, et citat fra
en forfatter (undertiden fra forfatteren Søren  Sørensen), en sproglig
pointe fra islandsk, en oplysning fra
historien, en farve fra malerierne, et

minde fra museerne, en udblik fra
rejserne. Undertiden høres Homers
heksameter, undertiden Kalevalas
rune i sprogets gang. Som i digtet til
et maleri af den finske maler Akseli
Gallen-Kallela, der rummer Sørensens programerklæring :
Her ved væggen i museet
Mødtes vi to gamle venner –
Vi fik lyst som før til legen,
Liv i ord og ord om livet
I samme Kalevala-versmål er også
digtet til faderen, arbejdsmanden,
der i efterkrigsvintrene gravede,
huggede og baksede trærødder op
af jorden:

Det kommer vidt omkring
De skyldige
Ved aldrig
Hvis skylden var
Men gravene gravene er
Velforvaret
Trækorsene
Har aflagt
Tavshedsløfte
Tilbage står det faktum at
Die Dicke Bertha schoss bis Paris
I stiløvelserne hos Kaper
Søren Sørensen: »Troldspejl og andre
digte« Forlaget Attika 2008, 80 sider
- 248 kr. ISBN 87-7528-732-1 n

Brænde lie til kakkelovnen
Varme aftner omkring bordet
Hentet frem af far i skoven
Man kommer vidt omkring og der
er ingen oplysende noter, så hvis
læseren ikke er lige så belæst som
digteren eller ikke lige husker, hvad
det nu er for et monument, der
står på Les allées de l’Oulle, så kan
digtene godt lukke sig indforstået.
Men hvis læseren lader sig flyde
med billedstrømmen – så åbner
digtene sig som vinduer, ikke til
Søren Sørensens privatheder, men
til virkeligheden.
Mest præcist er Søren Sørensens
poetiske greb i digtet »Wer dass wüsste«. Når sætningen fra skoletidens
tyskbøger om kanonen »Dicke Bertha« fra 1. verdenskrig, der kunne
skyde til Paris, holdes op foran troldspejlet, ser vi også alle de, som rammes af kanonernes granater – ved
Marne, My Lai, Oradour sur Glane
og mange andre steder, hvis navne
ville være ord-musik, hvis de altså
ikke betød lige det, de betyder.
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Ny ordbog for svensk-svage
Roskilde Universitetsforlag har
udgivet »Svenska för danskar« af  
professor Ulf Teleman. Det er en
pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske
sprog med kapitler om de mange
lumske ord, der lyder ens på svensk
og dansk, men betyder noget vidt
forskelligt, om svensk grammatik,
om den historiske baggrund for
den nuværende sprogsituation, og
tips om, hvordan du kan tale dansk
med en svensker og alligevel blive
forstået.
Ulf Teleman : Svenska för danskar.
154 sider. Roskilde Universitetsforlag. 2008.
n
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På besøg hos nordiske

indvandrer-efterkommere i Argentina

De fleste af danskernes efterkommere bor i
»danskertrekanten« nogle hundrede kilometer
syd for Buenos Aires.
Mange af de finske og svenske indvandrere
bosatte sig i Misiones, helt oppe i det nordøstlige Argentina.

Tekst & foto: Gunilla Heick

Viljo Niskanen og hans brasilianske fru Sara.
Viljo er født i Argentina og har aldrig besøgt
Finland, men han taler en smule finsk.
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»Hvem skal tale finsk efter os ?« undrer Viljo Niskanen
retorisk og lidt bedrøvet, når vi besøger ham hjemme
i landsbyen udenfor Oberá. Byen ligger i Misiones, en
arm af Argentina, der strækker sig op mellem Paraguay
og Brasilien i landets nordøstlige hjørne.
Viljos forældre udvandrede fra det nordlige
Finland til Brasilien i 1911. Dér trivedes de dog
ikke, så de fortsatte sydpå til Colonia Finlandesa i Misiones året efter.
Selv har Viljo aldrig besøgt Finland, men han
taler stadig lidt finsk, som han lærte af sine forældre. Hele sit liv har han arbejdet i markerne
med at dyrke yerba mate, busken, der giver
tebladene til Argentinas nationaldrik.
Viljo Niskanens forældre kom til Argentina
nogle år efter de allerførste finske immigranter.
Godt 130 personer under ledelse af eventyreren
Arthur Thesleff (1871-1920) var steget i land år
1906. De fleste i gruppen var finlandssvenskere,
til en stor del universitetsfolk eller studenter,
der ikke havde forstand på landbrug. Mange af
dem slog sig på flasken og fik en krank skæbne.
Andre rejste tilbage til Finland.
Men for en håndfuld bønder fra landskabet
Österbotten ved den finske vestkyst gik det
godt. En af dem var Johan Sand, der et halvt år
efter ankomsten fik følgeskab af sin kone og de
fem børn. I dag er Johan Sands oldebarn Hugo Sand
Finlands æreskonsul i Oberá. Byen blev grundlagt af
svenskere i 1928. Den har stadigvæk en svensk kirke

– som vi besøger til adventsgudstjeneste en særdeles
varm dag – og en skole, der bærer Carl von Linnés
navn.
Hugo Sand tager os med til flere af de gamle finske efterkommere, blandt andre Viljos søster Hanna
Niskanen, 87 år. Vi besøger også Hugos faster Noemí
Sand-Andersson, der er gift med byens svenske konsul, Leonardo Andersson. Noemí taler stadig et smukt
svensk, ligesom hendes bror Hugo, far til Hugo den
yngre, gjorde. Hugo og Noemís far, Otto Erik, var søn
til Johan Sand.
Også Hugo Sand den ældre var finsk æreskonsul.
Hvervet gik derefter i arv til sønnen af samme navn.
Hugo Sand den yngre taler dog kun spansk.
Sammen med Hugo Sand besøger vi det dansk-norske par Ana Davidsen og Sverre Kleiven i Oberá. De
er begge født og opvokset i Argentina af indvandrede
forældre (Sverre) og bedsteforældre (Ana). Med os
taler de dansk og norsk – men deres indbyrdes sprog
er spansk. Og deres sønner taler slet ikke forældrenes
skandinaviske tungemål.
Ana og Sverre skønner, at der stadig er omkring 150
personer, som taler svensk, norsk og dansk i Oberá.
De nordiske indvandrersprog lever altså endnu i
Misiones. Indvandrerne fra de nordiske lande har også
et fælles hus på et område i Oberás udkant, der er helliget alle byens mange nationaliteter. Her mødes de til
slægtsfester og andre store komsammener.
Og svaret på Viljo Niskanens retoriske spørgsmål er
måske heller ikke helt så sørgeligt som man kunne tro.

Hans niece, Graciela Niskanen, underviser nemlig 24
børn i det finske sprog i den lokale skole. Det har hun
gjort frivilligt i flere år, en gang om ugen.

Danskertrekanten så stor som Fyn
»Danskertrekanten« kaldes en egn nogle hundrede
kilometer syd for Buenos Aires, hvor de fleste danske immigranter slog sig ned. Området er på størrelse
med Fyn og afgrænses af byerne Necochea, Tandil og
Tres Arroyos. Her er sproget mere levende end i det

Sverre Kleiven, Ana Davidsen og Hugo Sand.
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nordlige Argentina. Man har en lang og stærk tradition for at holde sammen. For de første
indvandrergenerationer var det nærmest utænkeligt, at man giftede sig med andre end danske
efterkommere. Men nu er livet gået videre. Og det er selvsagt også blevet sværere at finde en
mage med danske rødder.
I perioden 1860 til 1930 kom der knap 13.000 danske indvandrere til Argentina. En af de
første, og den mest kendte af dem, var Hans Fugl, født 1811 i Horslunde på Vestlolland. Sammen med et læge-ægtepar og en anden ung mand drog han i 1844 til Buenos Aires.
Juan Fugls virke i Tandil, der nu er en driftig universitetsby, blev legendarisk, og han er
blevet hædret med en statue. Hans Fugl arbejdede i Argentina i 30 år, hvorefter familien vendte
hjem og levede resten af deres dage i Danmark.
I Necochea er vi så heldige, at den danske pastor Steen Lerfeldt inviterer os med på udflugt
med søndagsskolen. Vi kører i bus en halv time til landsbyen La Dulce, hvor der ligeledes er
en dansk kirke og mange danske efterkommere.
Den smukke lille kirke er rammen om en børnegudstjeneste, som de danske kirker og børnegrupperne i byerne Necochea, San Cayetano og La Dulce arrangerer i fællesskab, inklusive
den efterfølgende udflugt til godset Moctezuma. Navnet kommer fra Mexico, men hovedbygningen, et lille fortryllende slot fra 1927, er
opført af en indvandret dansk familie, Christiansen. Slægten er nu spredt over hele den vestlige
halvkugle og besøger kun sjældent stedet ved La
Dulce.
Ved Moctezuma leger børnene i fællesskab
hele eftermiddagen, og her får vi lejlighed til at
snakke med blandt andre Pablo Flensborg. Han
er som »forældre« med på udflugten.
Pablo Flensborg er opdraget med det danske
sprog, som er blevet finpudset til det perfekte
under længere ophold i Danmark, dels på Idrætshøjskolen i Viborg, dels som medhjælper i landbruget på Bregentved Gods på Sjælland.
Det er meget få blandt de danske familier, der
anvender dansk i det daglige. Langt de fleste taler
spansk indbyrdes. I én forstand er dansk et fremmedsprog og bruges som sådan. Trods alt møder
dansk-argentinerne ikke dansk i dagligdagen,
eksempelvis på arbejde.

Alle på én gang

Estanciaen Moctezuma blev bygget
af den indvandrede danske familie
Christiansen i 1927. Nu står hovedbygningen tom, men søndagsskolebørnene kommer hertil på udflugt
hvert år. Her skal tovtrækningen lige
til at begynde under ledelse af Steen
Lerfeldt. Drengene mod pigerne !

Familien Flensborg, der kom til Argentina omkring 1900, var lidt usædvanlig i indvandringssammenhængen. De kom som én stor familie på én gang.
– Men det gængse mønster var, siger Steen Lerfeldt, at der kom en person, en mand, alene
i første omgang. Alt efter, hvordan han klarede sig eller fik det hele arrangeret kunne der
efterhånden komme flere - kone, kæreste og andre slægtninge og bekendte.
Steen Lerfeldt, der sammen med fru Gullan i 1971 kom til Necochea mere eller mindre for
oplevelsens skyld og derfor havde en kort kontrakt, blev så glade for tilværelsen i det fjerne land
på den anden side Ækvator, at ægteparret stadigvæk fungerer i Argentina og Necochea.
Foruden de danske kirker i Necochea og La Dulce besøger vi også den danske kirke i Buenos
Aires, hvor præsten Andres Albertsen taler perfekt dansk. Og foruden gudstjenesten i den
svenske kirke i Oberá (med spansktalende kvindelig pastor) er vi også en aften til koncert i
den svenske kirke i Buenos Aires.
Sporene efter de nordiske indvandrere i Argentina er endnu meget tydelige. Hvordan det
ser ud om bare ti eller tyve år er ikke til at vide. 
n
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Den nordiske kulturreform
ses efter i sømmene
Parlamentarikere fra hele Norden vil nu have undersøgt konsekvenserne af den to år gamle nordiske kulturreform. Kulturministrenes ændring af det nordiske
kultursamarbejde blev fra start mødt med kritik i det
nordiske kunst- og kulturliv. Offentlig høring skal nu
kaste lys over kulturreformens resultater, oplyser Nordisk Ministerråd.
To år efter regeringernes omfattende ændring af det
nordiske kultursamarbejde vil Nordisk Råd nu have
klarhed over, om reformen virker efter hensigten.
Reformen fik vidtrækkende betydning for
hele det nordiske kulturlandskab, og nu er
det på tide at høre de
berørte kunstnere og
kulturaktører, lyder
det fra parlamentarikerne.
- Hele kultursamarbejdet med støtte
til kunstnere, kulturprojekter og kulturel udveksling
er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. Reformen
vendte op og ned på det eksisterende kultursamarbejde, og vi må derfor finde ud af, om de nye samarbejdsstrukturer og støttesystemer også fungerer som de skal,
siger Mogens Jensen (DK, S), formand for Kultur- og
uddannelsesudvalget i Nordisk Råd.
Kulturreformen blev iværksat af de nordiske regeringer i 2007. Reformen arbejder med tidsbegrænsede
programmer og skal sikre, at nordiske kunstnere og
kulturaktører får flere midler til projekter, og at færre
ressourcer går til administration.

Næstformanden i Kultur- og uddannelsesudvalget
og bestyrelsesformand i Nordisk Kulturfond, Bente
Dahl (DK, RV), er bekymret for, at netop reformens
tidsbegrænsende satsninger svækker sammenhængskraften i kultursamarbejdet og dermed grobunden for
nye initiativer :
- Det er nødvendigt, at der er en vis kontinuitet i
kultursamarbejdet og i kulturprojekterne. Der er behov
for en lang tidshorisont for at skabe ordentlige vækstbetingelser for de netværk og strukturer, der kommer
nedefra. De er nemlig
helt nødvendige for,
at nyskabende initiativer fortsat kan vokse frem, siger Bente
Dahl.
Mogens
Jensen
håber, at høringen vil
skabe et overblik over
de nye vilkår for den
mere eksperimenterende kunst :
- Vi er vidner til en spændende udvikling i kulturlivet, hvor ikke mindst de etablerede kulturinstitutioner
og aktører opnår støtte. Men vi skal også sikre, at nye
talenter og den lokale kunst understøttes af det nordiske kultursamarbejde.
Nordisk Råd gennemfører i løbet af foråret 2009
sin høring om kulturreformen. Høringen skal især
afdække, hvordan reformen har virket set fra brugernes perspektiv. Nordisk Råd inviterer derfor en meget
bred gruppe fra hele det nordiske kunst- og kulturliv
til høringen. 
n

MEDLEMSTILBUD
Som medlem af Foreningen NORDEN har du muligheden for
at købe og få fremsendt foreningens nye indkøbstaske i kraftigt materiale med regulerbar hank og udvendig ekstra lomme.
Pris kr 40.- + porto og forsendelse.
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Nordisk Sommerlejr
i Hillerød 29. juni – 05. juli
Nordisk Sommerlejr holdes i samarbejde med Foreningen NORDEN på
Nordisk Lejrskole & Kursuscenter/Danhostel Hillerød 29. juni – 5. juli.
Der er plads til ca. 90 deltagere i alderen fra 11 – 14 år. Dertil kommer
voksne ledere fra de enkelte lande.
Følgende lande er inviteret: Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, og Åland.
Nordisk Lejrskole ligger i et naturskønt område ved skov og søer. Her er
mulighed for at benytte robåde, badminton-, petanque- og boldbaner,
bålpladser, udendørs bordtennis, naturlegeplads og mange andre sjove
aktiviteter. Indendørs har vi bl.a. fodboldspil, airhockey, bordtennis, dart,
billard og diskotek.
Programmet byder bl. a. på besøg på Frederiksborg Slot, tur til København med kanalrundfart, shopping og Tivoli. Vi holder diskoteksfest, ser
film på storskærm, tager til stranden hvis vejret tillader det, laver nordisk
underholdning og slikker sol på græsplænen. Meget af ovenstående skal I
selv være med til at planlægge.
Det koster 1650 DKK at deltage i lejren. Prisen dækker alle måltider,
ophold på lejrskolen og udflugter. Prisen dækker ikke turpas til Tivoli.
Hertil kommer rejsen til Hillerød. Tilskud kan evt. søges i den lokale
afdeling af Foreningen NORDEN.
Tilmelding: Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød, eller via www.hillerodhostel.dk senest 25. Maj. E-postadresse: info@
hillerodhostel.dk, tlf (+45) 4826 1986.

Læs også foreningens hjemmeside

www.foreningen-norden.dk
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