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Stor upåagtet  
energikilde
i Sydgrønland kan give energi-
forsyning til alle, men negligeres 
af Danmark/Grønland. Thorium 
kan blive fremtidens brændsel.

Vil vi stå sammen og 
blive hørt ? – eller vil vi 
acceptere kun at være tilsku-
ere ? Landsformanden om fem 
tabere eller én vinder.

Norden på sporet af  
klima-ændringerne
En række aften-arrangementer 
i hele november om de fælles 
nordiske holdninger til klimade-
batten i forbindelse med klima-
topmødet i København.

Beredskabsmuseet i 
Skåne
Fire kønne piger truede tyskerne 
ved Øresund. Nu er de på muse-
um lidt nord for Helsingborg…

Kan hvaler blive over  
200 år gamle ?
Læs den forbløffende historie 
om havets ældgamle kæmper.

Hamsun og det norske 
problem
Svensk forsker om den norske  
selvforståelses selvmodsigelse i 
anledning af Hamsun-jubilæet.

Bugt nord for Narsaq i Sydgrønland med 

kig mod thorium-uran-forekomsten i det 

lave sorte fjeld (cirklen), der ligger foran 

det 1390 m høje fjeld Ilimmaasaq. Til højre 

for det ses resterne af Narsaqbræen, som 

nåede langt ned i dalen for 100 år siden.  

Foto : Henning Sørensen 

16 siders indstik til ae ud :

NORDEN I GLOBALISERINGEN
- globaliseringen i Norden
Norden er i bevægelse. Det 
nordiske samarbejde, som de 
nordiske folk føler sig trygge 
ved, er nøglen til en harmonisk 
deltagelse i den europæiske 
proces.
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Foreningen NORDEN har lagt pres på den danske 
regering, for at få regeringen til at sætte høje mål for 

det danske formandskab for det nordiske samarbejde 
2010. Vi har ladet det ideologiske ligge, og alene set 
på det helt praktiske.

Hvis vi skal blive hørt internationalt, er vi nødt til 
at stå sammen. Hver for sig er vi for små til at kunne 
præge den internationale dagsorden – så enkelt er det. 
Vil vi høres, eller vil vi acceptere at være tilskuere ?

Vi har mange værdier sammen i Norden. Ofte over-
ser vi det selv, men udefra er der ingen, der kan kende 
forskel på os :

- »Den skandinaviske model«, der bygger på et fol-
kestyre med bredde og dybde, med folkeoplysning, 
folkeskole, folkehøjskole og folkeuniversitet, og med 
ytringsfrihed.

- En social velfærdsmodel, der bygger på det kol-
lektive ansvar for de svageste i samfundet, og dermed 
forbundet højt skattetryk.

- Aftaler på arbejdsmarkedet, der giver rettigheder 
og pligter til såvel arbejdsgivere som arbejdstagere.

- Et kulturliv, hvor professionelle og amatører ikke 

Fem tabere – eller én vinder

Af Arne Nielsen, fungerende landsformand

er i modsætning til hinanden, men bruger hinanden.
Det er meget grundlæggende værdier, hvoraf næsten 

al praktisk politik udspringer. Hvor finder vi en regi-
on af selvstændige lande, hvor landene har så 
meget til fælles ?

Vi har en unik folkelig tilslutning 
til Norden. Fra det nordlige Norge 
til Sønderjylland, fra det østlige 
Finland til Vestgrønland er der 
ingen tvivl om, at man tilhø-
rer Norden. Det føles ganske 
naturligt – men hvor finder vi 
en region af selvstændige lande, 
hvor befolkningen har så meget 
til fælles og ikke er delt i sympa-
tier og antipatier ?

Hvorfor ikke bruge den nordiske 
styrke, som folkeligt – godt hjulpet til at 
vores forenings mangeårige arbejde – er vokset frem, 
nu når der er mere brug for samarbejdet end nogen-
sinde før. Hvorfor blive henvist til tilskuerpladserne, 
når fremtidens dagsorden bliver lagt ? n

Nordisk samarbejde er et simpelt spørgsmål om at blive 
hørt i en globaliseret verden

Ban Ki-moon besøgte i Stockholm 1. oktober en svensk 
skoleklasse i Kulturama-centerets gymnasium, der del-
tager i klimafilmprojektet ReClimate, som Forenin-
gerne Nordens Forbund er medarrangør af.

FNs generalsekretær udtrykte stor bekym-
ring for fremtidens klima og støttede med sit 
besøg op om nordiske projekter for at få unge 
mere inddraget i klimadebatten. 

ReClimate er et af de mange tiltag. Via 
lyd og billede skal deltagerne illustrere klima-
spørgsmål på en kreativ måde. De bedste film 
vil indgå i Foreningerne NORDENs årlige 
filmpakke Norden i Bio. Vinderfilmene i 
ReClimate vises efter planen også på Nordisk 
Ministerråds stand på COP15.

Ud over at deltage i selve konkurrencen, vil 
filmene også indgå i et andet projekt Nordiske 

FNs generalsekretær besøgte fællesnordisk klimaprojekt 
Klimadag onsdag 11. november. Klimadagens formål 
er bl. a. at stimulere det nordiske skolesamarbejde og 
elevernes engagement i klimaproblemer, at etablere 

platformen klimanorden.org til 
formidling af fællesnordiske tiltag, 
og at inspirere lærerne i forhold til 
klimaundervisning.

ReClimate arrangeres af For-
eningerne Nordens Forbund i 
samarbejde med filmsitet dvotet.
net, de skandinaviske filminsti-
tutter, Nordisk ungdomsfestival i 
Tromsø, FNs regionale informati-
onskontor og de nordiske FN-for-
bund. Hovedsponsor er Nordisk 
Ministerråd. n
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En opsang fra de kolde lande
Foreningen NORDEN på sporet af klima-ændringerne i hele november

Med en måned til det internationale klima-topmøde 
i København sætter en række NORDEN-lokalfor-
eninger i november det skarpe lys på, hvad de nordi-
ske landes fælles holdninger og forventninger ideelt er 
til klima-topmødets resultater. Projektmetoden blev 
med stor succes afprøvet med arrangementerne i På 
sporet af NORDEN for nogle år siden. Denne gang er 
projektet et andet, og ikke mindst vendt mod det høje 
nord, hvor klimaforandringerne er mest synlige.

I samarbejde med Nordisk Ministerråd og DSB 
holdes en række aften-arrangementer på udvalgte 
banegårde og stationer landet over med problem-
præsentationer/foredrag om topmødets temaer ud 
fra den politik, de nordiske lande er enige om at føre 
i fællesskab.

Der er desuden indgået aftale med Scandlines-
overfarten Helsingør-Helsingborg om samme pro-
jekt. På båden vil der være et lettere traktement.

Den meget korte version af den fælles nordiske 
politik anskueliggøres i seks hovedpunkter :

	 	De	nordiske	lande	tænker	globalt	–	og	vi	handler	
lokalt	– brug kollektiv transport

	 	De	 nordiske	 lande	 tager	 et	 særligt	 ansvar	 for		
klimaforandringerne	i	Arktis – sænk indetempe-
raturerne med én grad

	 	De	 nordiske	 lande	 er	 foregangslande	 globalt	 i	
klimasamarbejdet – deltag i Agenda 21-arbejdet 
lokalt

	 	De	 nordiske	 lande	 arbejder	 for	 mindre	 CO2-
udledning – spar på affaldet

	 	De	nordiske	lande	fremmer	en	bæredygtig	udvik-
ling – køb økologisk

	 Vælg	svanen	– for klimaets skyld

Kultur-indslag

Arrangementerne omfatter også kulturelle indslag, der 
ligesom foredragene er forskellige fra sted til sted.

I Albertslund, Allerød, Horsens, Odense, Vording-
borg og Ålborg, og medvirker således den grønlandske 
freelancejournalist, fotograf og filminstruktør Isak Kle-
ist (IK), Grønland, som viser sin meget roste doku-
mentarfilm »Ved de frosne floder« (2008), optaget i 
Diskobugten i Vestgrønland. Filmen beskæftiger sig 
med de konsekvenser, klimaforandringerne har i det 
grønlandske samfund.

I Århus og i Odense deltager Foreningen NOR-
DENs hæderspris-modtager, sangeren og skuespilleren 

Rasmus Lyberth (RL) med sit ensemble, Teater 2000: 
»Det hungrende bæst«.

Blandt debatindlederne i møderne er den islandske 
miljøekspert Tryggvi Felixson, afdelingschef i Nordisk 
Ministerråds miljøsekretariat i København (se også 
NORDEN Nu nr. 2, marts 2009). Han medvirker i 
Allerød.

Den foreløbige liste over arrangementerne, der fin-
der sted fra 2. til 30. november, ser ved redaktionens 
slutning således ud i kronologisk rækkefølge :

Mandag 02 : Albertslund station : (IK)
Onsdag 04 : Allerød station (IK)
Torsdag 05 :  Vordingborg station (IK og byråds-

medlem Birthe Helth (S)
Tirsdag 10 : Ålborg banegård (IK)
Onsdag 11 :  Scandlines Helsingør-Helsingborg/

retur
Mandag 16 :  Holstebro station (Klimamiljøord-

fører Per Ørum Jørgensen (MF, K), 
Dorthe Højland Group)

Torsdag 19 : Skive station
Mandag 23 :  Herning station (Per Ørum Jørgen-

sen (K)) Dorthe Højland Group)
Tirsdag 24 :  Århus banegård (RL, »Det hungren-

de bæst«)
Onsdag 25 : Horsens station (IK)
Mandag 30 :  Odense banegård (IK, RL, »Det 

hungrende bæst«)
Stations- og banegårds-arrangementer indledes kl. 

19. Færgen onsdag 11. november afsejler kl.	19.50.

De involverede lokalforeninger er aktive i planlæg-
ning og afvikling. De kontakter og inviterer det rele-
vante lokale foreninger, politikere, aviser og pressefolk, 
klima-debattører og kunstnere, der medvirker, med 
opfordringer til at deltage i og støtte arrangementet. 
Lokalforeningerne hjælper også med tilvejebringelse af 
mødeledere og med opstilling af stole m.v., mikrofon-
anlæg, og evt. etablering af en Foreningen NORDEN-
bod. Der er udarbejdet pjecer og såkaldte roll-ups, som 
kan rekvireres fra landskontoret.

Det er gratis at deltage i alle arrangementer.

Supplerende oplysninger : Projektleder Torben Freij 
Jensen, tlf. 5122 5560; e-post : nallacam@hotmail.
com. n

Isak Kleist

Rasmus Lyberth
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En opsang fra de kolde lande
Som det vil være læsere af NOR-
DEN Nu bekendt fra efterhånden 
en del artikler i årenes løb har der 
ikke altid været fred mellem de nor-
diske lande. Den nordiske historie-
skrivning vrimler med krige 
og konflikter, hårrejsende 
dramatik og ørkesløs fortviv-
lelse, ufredsskabt elendighed 
og voldsom død.

Den tid er forbi. Kun få 
steder er der så fredeligt som 
i Norden. Vi samarbejder i 
fordragelighed og skænker 
næppe fortidens uhyrligheder 
en tanke.

Den nordiske biblioteks-
uge mandag 09 – søndag 15 
november tager afsæt i 200-
året for dengang, det gamle 
svenske rige sprængtes og 
nutidens Sverige blev født, og 
da Finland blev et russisk stor-
fyrstendømme.

Finlands nationalskjald 
Johan Ludvig Runeberg 
(1804-77) skildrede Den fin-
ske Krig i værket »Fänrik Ståls 
sägner« (1848 og 1860, dansk 
titel »Fænrik Stål«), som blev 
en sællert i hele Norden. Den 
prægede i høj grad datidens 
syn på krigen, selv om histo-
rikere har visse indvendin-
ger. Biblioteksugen tager sit 
geenerelle udgangspunkt i det 
indledende titeldigt i Fænrik 
Staal.

Temaet kan også være 
grundlag for at rette opmærk-
somheden mod andre krigshi-
storiske hændelser i Norden, 
fx Tysklands besættelse af Danmark 
og Norge under 2. verdenskrig, 
eller det faktum, at de nordiske 
lande optræder i fredsmæglerrollen 
ved konflikter i forskellige dele af 
verden. Kendte eksempler er den 

nuværende svenske udenrigmini-
ster Carl Bildts indsats på Balkan, 
Norges initiativ i Mellemøsten og 
ikke mindst modtageren af Nobels 
fredspris i 2008, den tidligere finske 

præsident Martti Ahtisaaris indsats 
flere steder i verden. Det er vigtigt 
at vi i Norden husker vore krige og 
konflikter for at forstå vores fred, 
hedder det i biblioteksugens pro-
gramerklæring.

BIBLIOTEKSUGEN 09-15 NOVEMBER

Krig og fred i Norden – før og nu
Årets tekster til Skumringstid er 

indledningsdigtet i »Fænrik Stål« af 
Johan Ludvig Runeberg og digtet 
»Skandinavisk, förstås« af Benny 
Andersen.

Teksterne til Morgengry er kapi-
tel 10 i svenske Astrid Lindgrens 
»Brødrene Løvehjerte«, og børne-
bogen »Alfons og Hamdis soldater-
far« af Gunilla Bergström, Sverige.
 n
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I 1829 opdagede den svenske kemi-
ker Jöns Jacob Berzelius (1779-
1848) et nyt grundstof, som han 
gav navnet thorit efter den nordiske 
tordengud Thor. To af verdens stør-
ste thoriumforekomster ligger i Fen 
nær Ulefoss i Sydnorge og i Kvane-
fjeldet ved Narsaq i Sydgrønland.

I 1803 havde Berzelius fundet 
grundstoffet cerium. Andre sven-
ske kemikere fandt senere i 
århundredet grundstofferne 
lanthan, praseodym, neo-
dym, erbium, holmium og 
thulium. Disse grundstoffer 
er kemisk nært beslægtede og 
findes altid sammen i natu-
ren, men i vekslende ind-
byrdes mængdeforhold. Man gav 
dem fællesbetegnelsen »de sjældne 
jordarter«, på engelsk rare earth 
elements, forkortet REE. Gruppen 
vides nu at bestå af 14 grundstof-
fer. De svenske kemikere fandt også 
grundstofferne yttrium og scan-
dium, der i nogle sammenhænge 
betragtes som REE. At de to nævn-
te thoriumforekomster også er ver-
dens største forekomster af REE er 
der en geologisk forklaring på.

Velegnet som  
reaktorbrændsel
Hvad kan man bruge thorium og 
REE til ?

Thorium kan lige som uran 
anvendes som brændsel i atomreak-
torer. Men næsten alle atomkraft-
værker drives af den energi, som 
frigives ved atomare spaltningspro-
cesser i uran. En af grundene til det 

er, at uranprocessen er selvkørende, 
når den er kommet i gang, mens der 
hele tiden skal tilføres neutroner for 
at holde thoriumprocessen i gang. 
Thorium blev imidlertid i årene 
1960 til 1980 afprøvet i flere reak-
torsystemer i bl.a. USA, Rusland, 
Tyskland og Japan, og i Canada og 
UK med dansk deltagelse. Forsø-
gene viste, at thorium er velegnet 
som reaktorbrændsel, og det for-
ventedes, at thorium-reaktorer ville 
være i kommerciel drift i år 2000. 

Sådan gik det ikke. Afprøvningen 
af thorium blev afbrudt, da atom-
energi blev lagt på is for tredive år 
siden. Thorium anvendes i dag kun 
i to reaktorer i Indien, som dog har 
flere på vej.

Der er ny interesse for thorium, 
fordi processen i modsætning til 
uranprocessen ikke kan løbe løbsk 
og ikke har det giftige atombom-

bemateriale plutonium som 
et affaldsprodukt.

Thorium kan i princippet 
udnyttes 100 pct. mod nogle 
få procent af uranet i de almin-
delige reaktorer. Et 1000 MWe 
thorium-a-kraftværk kan køre 
på én thoriumladning på 100 

ton i ti år uden udskiftning. Et til-
svarende kulkraftværk bruger godt 
5000 ton kul om dagen; det bliver 
til 20 millioner ton kul på ti år.

De fjorten REE har forskel-
lige fysiske egenskaber, og man 
har efterhånden fundet ud af, hvad 
hvert af dem kan bruges til : Lant-
han og cerium i katalysatorer i biler 
og i olieraffinaderier, neodymium 
i supermagneter, praseodymium i 
batterier, osv.

Thorium kan blive 
fremtidens brændsel
»De sjældne jordarter« i Grønland i et dansk-negligeret 

nordisk perspektiv

OBS : Energiforsyning til alle !
Af professor emeritus, dr. phil. Henning Sørensen (1926-). I Henning Sørensens 
alenlange CV i Kraks Blå Bog og blandt hans utallige hverv figurerer ikke mindst hans leder-
skab af de geologiske undersøgelser i Sydgrønland 1962-81. I denne artikel til NORDEN 
Nu gør han rede for udviklingen

»Kvanefjeldet indeholder to til tre gange 
mere thorium end uran, i hvert fald 200.000 
ton, hvis energiindhold overgår indholdet i 
Jordklodens resterende oliereserver«.
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I Norge meddeler selskaberne 
Thorium Norway og Thoriumpo-
wer Holding, at forekomsten ved 
Fen indeholder én million ton 
thorium, hvilket kan forsyne hele 
verden med energi i mindst 300 år, 
og 20 millioner ton REE. Et tredje 
selskab, Thor Energy, har planer om 
at bygge to store thoriumbaserede 
a-kraftværker, som skal være i drift 
i 2017.

Det australske mineselskab 
Greenland Minerals and Energy Ltd. 
(GME) er nu i gang med at undersø-
ge forekomsten i Kvanefjeldet, men 
har ikke thorium på programmet.

Rentabel drift  
hindret politisk
Undersøgelsen af denne uran-tho-
rium-forekomst blev imidlertid 
indledt i 1956 med det formål at 
sikre uran til de forventede danske 
a-kraftværker, idet der var tegn på, at 
a-kraftværker Jorden over blev byg-
get hurtigere, end minerne kunne 
levere uran. Undersøgelserne, som 
jeg deltog i fra start til slut, foregik 
i flere etaper i et tæt samarbejde 
mellem Risø, Grønlands geologi-
ske Undersøgelse og geologer fra 
Københavns Universitet. De viste, 
at der var nok uran til at åbne en 

mine, men det kunne ikke udvin-
des til en konkurrencedygtig pris.

Det var hele tiden klart, at pris-
stigning på uran og på de andre 
råstoffer, der findes i Kvanefjelds-
malmen, som fx thorium, REE, 
niobium og lithium, hurtigt kunne 
gøre minedriften rentabel. Men 
projektet blev stoppet i 1982 pga. 
modstand i Danmark og forbud 
mod eftersøgning og udvinding af 
uran og thorium i Grønland. Dets 
resultater er dokumenteret i et detal-
jeret skitseprojekt til en uranmine 
og i op mod 400 rapporter, artikler 
og videnskabelige afhandlinger.

Et kig fra Narsaq mod thorium-uran-forekomsten, der ligger i det 

lave sorte fjeldplateau  i billedets midte  (over den hvide båd), og  

foran det lavere Steenstrup Fjeld (865 m). Til venstre det 1390 m 

høje fejdl Ilimmaasaq.  Foto: Henning Sørensen.



Det indgik i vore overvejelser, om en mine skulle 
drives i statsligt regi eller af et kommercielt selskab. Et 
statsligt selskab kunne lægge en langsigtet strategi for 
at udvinde flest muligt af de værdifulde stoffer, et kom-
mercielt selskab skal give et hurtigt udbytte til inve-
storerne. Modstanden mod atomenergi i Danmark og 
Grønland umuliggjorde den statslige løsning.

Det australske  projekt i Sydgrønland

Uran og REE er steget voldsomt i pris i de seneste år. I 
Perth i Australien fik man øje på de veldokumenterede 
muligheder i Kvanefjeldet. GME blev oprettet, aktie-
kapital tilvejebragt og en efterforskningstilladelse bragt 
i hus. Projektet har fået en flyvende start ved at bygge 
på resultaterne af de danske undersøgelser. Der er til nu 
påvist mere end to millioner ton REE, og GME mener, 
at Kvanefjeldet kan vise sig at være verdens største fore-
komst af REE.

Forbruget af REE er 
mere end tredoblet siden 
1984. Kina står for 90 pct. 
af verdensproduktionen, 
men bruger nu selv det 
meste. Det har givet stærkt 
stigende priser og et presset 
marked. Scenen er sat for 
GME. REE er dermed blevet hovedproduktet, uran et 
biprodukt.

Kvanefjeldet indeholder to til tre gange mere tho-
rium end uran, i hvert fald 200.000 ton, hvis ener-
giindhold overgår indholdet i Jordklodens resterende 
oliereserver. Thorium indgår ikke i det kommercielle 
selskab GME’s program, fordi det ikke har nogen 
aktuel markedsværdi. Det er et uundgåeligt biprodukt 
ved råstofudvinding i bl.a. Indien (som det også vil 
blive på Kvanefjeldet), hvilket rigeligt kan dække den 
nuværende efterspørgsel.

Kvanefjeldet er et fire km2 stort plateau, hvor de 
uranholdige bjergarter ligger i jordoverfladen, mens de 
i et tilstødende 40 km2 stort område er dækket af andre 
bjergarter. Der er stor sandsynlighed for, at flere fore-
komster ligger skjult under disse dæklag. Mit skøn er, 
at der i hele området kan udvindes mere end 600.000 
ton uran og mere end to millioner ton thorium. Det 
kan levere energi i uoverskuelig mængde.

Minedrift uundgåelig

Det er stadig forbudt at udvinde uran og thorium i 
Grønland. Man kan imidlertid ikke udvinde REE 
uden at få uran og thorium med. Det bliver spændende 
at se, hvordan det problem bliver løst. Jeg har mindet 
både GME og grønlandske politikere om, at thorium 
kan blive fremtidens brændsel.

Kvanefjeldet ligger blot otte km fra den lille by Nar-
saq, hvor nogle indbyggere er for, andre imod mine-
drift, og de fleste er usikre. Der er tale om mange penge 
og arbejdspladser, men minedrift vil ændre samfundet 
totalt. Det fremkalder stærke følelser, som jeg, der er 
kommet i området siden 1946, godt forstår. Narsaq-
området har imidlertid et så enormt lager af værdifulde 
og efterspurgte råstoffer, at minedrift uuundgåeligt vil 
komme.

I Norge var der for et par år siden stort røre om 
thorium, idet et af de store energiselskaber varslede 
at ville bygge en avanceret thoriumreaktor. Der blev 
udarbejdet to meget informative rapporter, den ene 
om anvendelsen af thorium som reaktorbrændsel, den 
anden om de miljøproblemer, der knytter sig til tho-
rium som reaktorbrændsel og til udvinding af thorium 
i Fen. Konklusionen var, at der forestår et betydeligt 

udviklingsarbejde, før ren 
thorium-energi kan reali-
seres, og at store tekniske 
og miljømæssige proble-
mer skal løses, hvis Fen-
forekomsten skal udnyt-
tes. Det lagde en dæmper 
på forventningerne. Jeg 
har selv besøgt Fen-områ-

det flere gange sammen med de norske geologer, som 
kender det bedst. Der er tidligere brudt jernmalm og 
udvundet niobium, men området er nu tæt bebygget, 
og det vil blive meget vanskeligt at udvinde thorium 
og REE af malmen.

I Danmark er a-kraft stadig politisk død. Der satses 
på vedvarende energi og på kul, og man vil blive afhæn-
gige af import af brændsel, efterhånden som leveran-
cerne af olie og gas fra Nordsøen ophører. Norge er 
ved at forberede sig på denne situation, men har som 
Finland, Island og Sverige vandkraft og er som nævnt 
begyndt at overveje a-kraft. Det har Finland og Sverige 
allerede, og Island har sine vulkaner.

Mulighederne ignoreres totalt

I en fremtidig overbefolket verden med vanskelige 
klimaforhold og mangel på ferskvand, føde, jord og 
mange materialer, vil en betingelse for at overleve være, 
at der er energiforsyning til alle. Det vil thorium kunne 
levere. Forslag om at se på thorium fra den synsvinkel 
er blevet totalt ignoreret i Danmark. Men thorium er 
på flere måder et nordisk produkt, som det fremgår af 
indledningen til denne artikel. Det burde føre til, at 
de nordiske lande går sammen om at udvikle den rene 
thoriumreaktor. Forekomsterne i Fen og i Kvanefjeldet 
og forekomster mange andre steder i verden kan levere 
energi til alle i en uoverskuelig fremtid. n

»Mit skøn er, at der i hele området kan udvin-
des mere end 600.000 ton uran og mere end to 
millioner ton thorium. Det kan levere energi i 
uoverskuelig mængde«.
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Språkrådet i Norge uddeler to årlige priser til fagfolk, 
der skriver godt, én til en bokmålsskribent og én til en 
nynorskskribent ; som bekendt er der to officielle skrift-
sprog i Norge – og en hel del flere. Sidste år tilfaldt bok-
målsprisen professor Anders Johansen, som er professor 
i medievidenskab i Bergen, og som i år er interviewet i 
Språkrådets meget læste tidsskrift Språknytt.

Hvad kommer det os ved ? kunne man spørge. Mere 
end man umiddelbart skulle tro. Den norske regering 
har ligesom den danske og svenske nedsat et sprogpo-
litisk udvalg, og udvalget har skrevet rapporten Mål 
og Meining, som har banet vejen for, at Stortinget har 
vedtaget en sproglov. Den vil bl.a. sikre norsk som fag-
sprog og universitetssprog, men naturligvis ikke afvise, 
at der også kan skrives og undervises på andre sprog. 
Modtageren af sprogprisen publicerer både på norsk 
og engelsk. Han er kritisk over for tendenser i norske 
universitetsmiljøer til at diskriminere afhandlinger på 
norsk, og han tager afstand fra, at det skulle være en 
andenrangsaktivitet at pleje sit eget sprog.

Faglig aktivitet på modersmålet kan ofte føre til bed-
re resultater : »Når jeg tænker på norsk, har jeg tilgang 
til mange flere betydningsnuancer og stilistiske effek-
ter. Jeg råder over flere sproglige ressourcer. Så når jeg 
er skeptisk over for engelsk som forskningssprog, er det 
også med tanke på kvaliteten af forskningen. Som de 
fleste forskere kan jeg skrive engelsk på et vist niveau, 
men jeg tænker mere konventionelt og skematisk på 
engelsk end på norsk.«

Det er vi mange, der kan nikke genkendende til ; 
meget af den intellektuelle energi bruges til det sprog-
lige i stedet for det faglige, når man bevæger sig uden 
for sit modersmål. Men det indebærer jo ikke, at der 
ikke også kan være fordele ved at publicere på sprog 
med større faglig rækkevidde end fx dansk og norsk. 
Det danske sprogudvalg gik da også ind for en paral-
lelsprogsstrategi ; men sprogudvalgets rapport »Sprog 
til tiden« og regeringens opfølgningsplan har endnu 
ikke været i Folketinget. I Sverige har man også for 
kort tid siden vedtaget en sproglov, som minder om 
den norske, bortset fra at der ikke skal tages hensyn til 
to sidestillede skriftsprogsvarianter.

Anders Johansen, prismodtageren, er modstander af 
de meriteringssystemer, som rangordner engelskspro-

gede afhandlinger højere end dem på modersmålet : »På 
den måde kanaliseres norske forskningsindsatser ud af 
den politiske og kulturelle offentlighed og ind i spe-
cielle reservater for fagspecialister«. Man må give ham 
ret i, at folkeoplysningen og almindelige menneskers 
adgang til at følge med er truet. Johansen kan i nogen 
grad leve med det inden for naturvidenskab og medi-
cin, som imidlertid efter min mening også har brug 
for et stadig videreudviklet norsk og dansk fagsprog. 
Han fortsætter : »Men nytten af samfunds- og kultur-
videnskaberne er først og fremmest, at de bidrager til 
samfundets selvrefleksion. Hvis samfundet skal have 
gavn af den slags forskning, må mange kunne læse den 
og blive klogere af den.«

Sprogpleje kan praktiseres på mange områder; et 
af de vigtige er Folketingets kommunikation. Som 
bekendt er der visse regler for sprogbrug og tiltalefor-
mer i den mundtlige kommunikation i tinget, men 
den hverken er eller skal detailreguleres. Det kan deri-
mod skriftsproget, og Folketinget har for nylig udsendt 
et glimrende arbejde, »Sprogpolitik« i to afdelinger : 
SKRIV GODT og SKRIV RIGTIGT med fornuftige 
anvisninger på korrekt, hensigtsmæssigt og godt sprog i 
bl.a. breve og e-mails og på nettet. Man anbefaler bl.a., 
at man i almindelighed tilskriver adressaten med du, 
at man normalt indleder breve med kære og afslutter 
med Med venlig hilsen. Selv skrifttypen (Ariel 10 punkt i 
sort) er standardiseret. Man anbefaler en nutidig sprog-
brug, men advarer mod at bruge korte sætninger hele 
tiden. Lange sætninger har man jo længe taget livtag 
med, men lange rækker af korte sætninger er også af det 
onde. Skrivevejledningen opstiller lister over »papir- 
ord«, som man med fordel kan erstatte, fx for nærvæ-
rende, forefindes, udestår, undertegnede osv. I afdelingen 
»Skriv rigtigt« gives der oplysninger om problemzoner i 
dansk, og man vejleder på områder som kommatering, 
forkortelser, brugen af ad/af, stort og lille bogstav.

Man kan være mere konkret og håndfast, når man 
udøver sprogpleje i en enkelt organisation, end når 
man, som i Skandinavien, laver sprogpolitikker for 
hele lande. Men der er brug for begge dele – og ikke 
mindst er der brug for opfølgning ! 

Sprogpleje 
– for fagfolk og menigmand

Af direktør, professor Jørn Lund,
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
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Nionde april !
Aprilmorgonen 1940 strömmade 

tyska ockupationssoldater in över 
Danmark. Efter några timmar hade 
Danmark kapitulerat. Fem långa 
svåra år låg framför danskarna.

På andra sidan Öresund, i det 
neutrala Skåne, var oron stor. 
Skulle tyskarna göra halt 
vid Öresund eller fortsätta 
in i Sverige ? Hakkorset 
kastade sin slagskugga. 
Danmark och Norge var i 
nazisternas hand, Finland 
hade tvingats till vapen-
stillestånd efter Vinterkri-
get. Det neutrala Sverige 
stod ensamt.

Svenskarna hade trott 
att om landet drogs in i 
kriget skulle anfallet kom-
ma från öster. Nu stod i 
stället en tänkbar fiende 
endast några kilometer 
från den skånska kusten. 
Försvaret var svagt. Hade 
tyskarna invaderat direkt 
efter nionde april är det 
troligt att Sverige kunnat 
stå emot i Skåne högst en 
vecka.

Men de enda utländska 
trupper som gick i land i 
Skåne den nionde april 
var två danska kompanier. 
Det första kom med fär-
jan kl 10.10 från Helsingør 
till Helsingborg. Det andra tre tim-
mar senare med danska marinens 
sjömätningsfartyg Freja. Bägge 
regementena stod under befäl av 
överste Helge Bennike som vägrade 

att kapitulera för tyskarna och som 
lyckades ta sig över till Skåne med 
två kompanier för att tillsammans 
med svenska soldater fortsätta 
kampen mot tyskarna. Bennike 
hade nämligen trott att även Sveri-
ge anfallits. Man skulle kunna säga 
att Bennike blev motståndsman 

innan ens de kortvariga striderna i 
Sønderjylland var avslutade. En del 
av de danska soldater som kom till 
Skåne nionde april ingick fem år 
senare i Danska brigaden som från 

Helsingborg återvände till Dan-
mark på fredsdagen.

Det omedelbara krigshotet mot 
Sverige, speciellt mot Skåne, utlöste 
en febril verksamhet hos det svenska 
försvaret. Man insåg att nordvästra 
Skåne med närheten till Danmark 
måste få ett starkt försvar. Några 

få dagar efter nionde 
april var platsen bestämd 
för var ett stort kraftigt 
kanonbatteri skulle pla-
ceras. Det blev vid Dju-
ramåsa, 13 km norr om 
Helsingborg, tre kilome-
ter från öresundskusten, 
på en höjdplatå 60 meter 
över havsnivån. I rasande 
fart byggdes det som där 
skulle bli Batteri Hälsing-
borg. Fyra grova 15 cen-
timeters boforskanoner 
blev den imponerande 
bestyckningen. Kano-
nerna var de modernaste 
som fanns på den tiden.

Utöver kanonerna 
byggdes kommandocen-
tral, observationsposter, 
kulsprutevärn, skydd-
srum, placerades luft-
värnskanoner och allt 
annat som hörde till ett 
fungerande batteri av 
denna storlek. Närmare 
2000 man arbetade med 
anläggningen som efter 

47 dagars arbete kunde meddela : 
»Klart för strid.« Ingen kunde ana 
att 70 år senare skulle samma bat-
teri vara förvandlat till ett museum 
över en svunnen tid.

Text och bild: Sture Näslund, Malmő
Svartvita bilder: Beredskapsmuseet

Fyra vackra flickor i Skåne hotade 
tyskarna vid Öresund  
- har nu hamnat på museum
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Batteriets kanoner hade en 
räckvidd på 24 km. De kunde där-
med spärra hela norra delen av Öre-
sund och dessutom nå långt in över 
Sjœlland. 300 soldater från kustar-
tilleriet tjänstgjorde vid batteriet.

Samtidigt som batteriet skulle 
förhindra en fientlig invasion från 
Danmark över norra Öresund led-
de krigshändelserna till en febril 
försvarsverksamhet  i Sverige. Hela 
den skånska kusten, från Halland 
till Blekinge, befästes med mer är 
1000 värn och bunkrar. Försvarsan-
läggningarna kom att kallas Skåne-
linjen eller Per Albin-linjen (efter 
dåvarande svenska statsministern 
P A Hansson). Försvaret bestod 

egentligen av tre linjer, men hur 
effektiv Skånelinjen skulle ha varit 
vid ett anfall har livligt diskuterats 
i Sverige.

Skånelinjen ledde till att 
den skånska kusten kallades för 
Taggtrådskusten. En av den tidens 
främsta svenska poeter, Hjalmar 
Gullberg, skrev till och med en dikt, 
Spel på taggtråd, som var typisk för 
krigstidens kamp mellan frihet och 

våld. Gullbergs dikt börjar :

  Av taggtråd är på stranden spänt
  ett citterspel, ett instrument
 som bara blåsten spelar på
  när moln går fram och sjön är grå
 av några män i uniform
 som satte pålar vid sitt hem 
  och snodde strängar mellan dem.

När Andra världskriget slutade 
1945 kunde man tro att Batteri Häl-
singborg spelat ut sin roll i det sven-
ska försvaret. Men nej. Snart var det 
kalla kriget en realitet och Öresund 
liksom de danska bälten blev strate-
giskt viktiga områden. Batteri Häl-
singborg stod därför i många år kvar 

med sina hotfulla kanoner riktade 
mot Öresund. Först 1990 ansågs 
anläggningen ha tjänat ut.

Även södra delen av Öresund 
spärrades på liknande sätt då 
danskarna i början av 1950-talet byg-
gde ett stort fort på Stevns klint. Det 
användes ända till 1999. Svenskar 
och danskar skapade alltså en sorts 
dubbel Öresundstull i modern tap-
pning. Skillnaden, bland många, 

Lille ordliste
anda ånd
anfallits angrebet
avlossa affyre
avtagsväg frakørselsvej
beroende afhængige
beta græsse
boforskanoner  Kanoner fra 

våbenfabrik 
Bofors i karlskoga. 
Berømteste ejer 
var Alfred Nobel

boskap kvæg, kreaturer
börje begynde
dit dertil
främlingskust fremmed kyst
främste  mest  

fremtrædende
hinder hindringer
hot; hota trussel ; true
intill  i nærheden,  

ved siden af
kulsprute maskingevær
kvar tilbage
lindrigt sagt mildest talt
moln skyer
pålar pæle
riktade rettet
rita tegne
rörliga mobile
sjömätning søopmåling
skillnade forskellen
stridsvagn kampvogn
stukad axel forvreden skulder
sädesfält kornmark
taggtråd pigtråd
tull told
udda  aparte; 

særpræget
unddan; undkomma  undslippe, 

undgå
uppvakta  opvartende  

(kavaler)
upptäcktsfärd opdagelsesrejse
var hvor
vecka uge
även  også; endog;  

selv om
återvända vendte tilbage 
öde; ödesmättad  skæbne;  

skæbnetung
överdrift overdrivelse
överste oberst

Museumschef Johan Andreé tog initiativ til museet. 

Han er tidligere løjtnant i pansertropperne.
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var dock att om Öresundstullen gav 
danskarna guld i kassakistorna var 
Stevns fort en dyrbar anläggning. 
Även om Sverige var neutralt och 
Danmark medlem av Nato fanns 
det ett samarbete mellan de två för-
svarsanläggningarna. Idag är spär-
rarna på både dansk och svensk sida 
förvandlade till museer.

Det var omvälvningarna 1989 i 
Europa som gjorde kanonerna vid 
Öresund överflödiga. Den politi-
ska kartan ritades om. Den heta 
och kalla krigstiden var plötsligt 
historia. Beredskapsmuseet som är 
namnet på det som förr var Bat-
teri Hälsingborg bidrar till att vi i 
vår tid får en inblick i den militära 
sidan av den tidens verklighet.

Man kan utan överdrift säga att 
utan Johan Andrée hade Bereds-
kapsmuseet troligen inte funnits. 
Han är född 1965, var tidigare 
löjtnant i pansartrupperna, alltid 
mycket intresserad av vapen och 
historia. Med hans insatser kunde 
Beredskapsmuseet invigas i juni 
1997.

- I år har vi haft omkring 27.000 
besökare, säger han. Eftersom 
museet drivs av en privat stiftelse 
är vi starkt beroende av de inkom-
ster som besökarna  ger oss, även 
om vi får ett visst stöd från svenska 
staten och i nära samarbete med det 
statliga nätverket Sveriges Militär-
historiska Arv.

- Är det äldre män som kommer 
hit ?

- Även många unga barnfamil-
jer finns bland besökarna, också 
från Danmark. Vi vill gärna att fler 
kvinnor kommer hit. I en speciell 
utställning »Krigets kvinnor« visar 
vi olika kvinnoöden. Vi vill slå hål 
på könsbarriärerna när det gäller 
militärhistoria.

Beredskapsmuseet ligger mitt 
bland bondgårdar och sädesfält. 
Man kommer dit längs en sling-
rande grusväg (en avtagsväg från 
väg 211 mellan Helsingborg och 
Höganäs). Det första som möter 

Den unge danske 

flymekaniker Per 

Hiul hugger for 

øjnene af tyskerne 

et Heinkel-fly i 

Kastrup og flygter 

til Skåne. Her ses 

han i Helsingborg.
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Det nordiske samarbejde er mere i fokus end 
samarbejdet har været i mange år. Norden er 
i bevægelse. Mens den europæiske og globale 
dagsorden er i krise, så er den nordiske dags-
orden uforandret.

EUs tænkepause, NATOs søgen efter nye stra-
tegiske mål og Europarådets meget nedtonende 
rolle er alle resultater af den nye globaliserings-
dagsorden. EU, NATO og til dels Europarådet 
har haft protektionistiske dagsordener på hen-
holdsvis handelsmæssige, sikkerhedspolitiske 
og kulturelle områder. Efter murens fald og 
den nye globale dagsorden er internationale 
samarbejdssystemer, der er skabt i en anden 
tid, sat under pres. Deres tidligere mission er 
fuldført – og rigtigt godt, må det tilføjes. EU 
har gennem årtier holdt sammen på Europa og 
skabt et kontinent, hvor krig mellem de gamle 
rivaler er blevet utænkelig; NATO har haft en 
afskrækkelseseffekt under den kolde krig, der 
medvirkede til, at den kolde krig ikke udvikle-
de sig til en tredje verdenskrig, og Europarådet 
fik skabt et grundlag for et mere folkeligt kul-
turelt og humanistisk samarbejde mellem de 
europæiske lande. Mission completet, kunne 
man fristes til at sige.

Når Nordens dagsorden ikke er under sam-
me pres som EUs, NATOs og Europarådets, 
så hænger det sammen med, at den nordiske 
dagsorden aldrig har været protektionistisk. 
Forsøget med et forsvarsforbund umiddelbart 
efter anden verdenskrig og forsøget med et 

Nordek med et økonomisk samarbejde umid-
delbart inden Danmark indtrådte i Fællesmar-
kedet (EU) 1. januar 1973, slog fejl. Den nor-
diske dagsorden forblev et både og – Norden 
ville både udvikle de folkelige relationer mel-
lem landene og arbejde for et bredere interna-
tionalt samarbejde. Den nordiske dagsorden 
har måske svaret på de andre internationale 
samarbejdssystemers udfordringer. Det nordi-
ske samarbejde er vigtigere end nogensinde nu 
da en ny europæisk – og senere global - vær-
dikamp skal kæmpes. De godt 50 års officielle, 
uprotektionistiske og folkeligt baserede nordi-
ske samarbejde med pasunion, fælles arbejds-
marked, socialkonvention, fælles uddannelses-
marked, sprogkonvention og meget andet er et 
godt udgangspunkt. Et samarbejde, der i tråd 
med nordiske værdier hele tiden har arbejdet 
sig nedefra og op, og været uprætentiøs og 
åbent, både i beslutningsprocesserne og i for-
holdet til resten af verden.

Folkelig opbakning til et øget europæisk sam-
arbejde går via en styrkelse af det nordiske 
samarbejde. Hvis ikke det nordiske samar-
bejde styrkes, vil befolkningerne i Norden 
fortsat være delte og utrygge ved den øgede 
integration i Europa sådan som de har været 
det gennem de seneste 30 år. Derfor er det nor-
diske samarbejde, som befolkningerne støt-
ter og føler sig trygge ved, nøglen til en har-
monisk, folkelig legitimeret deltagelse i den  
europæiske proces. 
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  Norden er et folkeligt projekt – i modsætning til alle andre 
internationale samarbejdssystemer.

  Det nordiske samarbejde er skabt af folket – nedefra og op.
  Resultaterne er folkelige og ikke institutionelle – bortset fra 

de, der er nødvendige for at fremme det folkelige fællesskab.

  Norden er geopolitisk intakt – i modsætning til alle andre in-
ternationale samarbejdssystemer.

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

  Norden er et uprotektionistisk samarbejde – i modsætningen 
til alle andre internationale samarbejdssystemer.

  Norden er ikke etableret vendt mod andre, hverken handels-
politisk eller militært. UDSYNET var større. To nordiske ge-
neralsekretærer for FN i FNs første mange leveår viser blandt 
meget andet, at Norden var udgangspunktet for bredere inter-
nationalt samarbejde.

  Ethvert tilløb til nordisk protektionisme blev skudt i sænk : 
Det nordiske forsvarsforbund og NORDEK.

  Norden er ikke i krise – i modsætning til alle andre internatio-
nale samarbejssystemer.

  Det er nu, vi skal til at vænne os til globaliseringen, hvor pro-
tektionismen skal fjernes. EUs dagsorden er globaliseret, der-
for tænkepause. NATOs dagsorden er forældet – det er nu 20 
år siden muren faldt, derfor tid til ny strategi for NATO.

  Nordens dagsorden passer til den nye globale dagsorden, 
fordi Norden er et folkeligt regionalt samarbejde, der ikke er 
vendt mod andre, men tværtimod før, nu og i fremtiden faci-
literer bredt internationalt samarbejde.

  Nordens globaliseringsdagsorden er folkelig, som Carl Bildt 
udtrykte det: »Globaliseringens styrke skal ikke findes i ens-
artetheden, men i samarbejdet mellem forskellighederne«.

  Norden har med en historisk baggrund svarene på fremtidens 
udfordringer – hvis vi vil ! ! !

  Norden er stadig folkeligt. Derfor har Foreningen NORDEN 
10 gange så mange medlemmer som Europabevægelsen, som 
Atlantpagtsammenslutningen og som FN-forbundet.

  Uden den folkelige baggrund for og deltagelse i det nordiske 
samarbejde er det nordiske samarbejde overflødigt.

  Hvis Norden fortsat skal bygge på bred folkelig legitimitet er 
det altafgørende, at nordisk kulturpolitik også i fremtiden ta-
ger udgangspunkt i det folkelige samarbejde.



Det nordiske samarbejde  
er skabt af folket
Det nordiske samarbejde er skabt af folket. 
Skandinavismen i slutningen af 1800-tallet, 
dannelsen af Foreningen NORDEN i 1919 og 
opblomstringen af den nordiske samfølelse 
efter afslutningen af anden verdenskrig gav 
grundlaget for oprettelsen af de officielle nor-
diske institutioner med Nordisk Råd (parla-
mentarikerne) i 1952 og Nordisk Ministerråd 
(regeringerne) i 1971. Det nordiske samarbejde 
har en dyb folkelig forankring, hvilket giver 
det en unik legitimitet.

Resultaterne er folkelige. Som naturlig konse-
kvens af den folkelige tilkomst er resultaterne 
til gavn for folket. De første resultater var en 
pasunion, et fælles arbejdsmarked og en social-
konvention ; senere kom sprogkonventionen 
og det fælles uddannelsesmarked. Alt sammen 
noget, der skulle lette nordboernes samkvem 
på det folkelige plan.

Samarbejdsstrukturen er frivillig. Ingen beslut-
ninger kan føres ud i livet uden enighed. De 
officielle institutioner har ingen magt, så alle 
beslutninger skal tages i enighed og efterføl-
gende implementeres i den nationale lovgiv-
ning i hvert enkelt land.

Norden indadtil

Norden har stadig behov for en dynamisk ud-
vikling indadtil, selvom Norden især i 50’erne 
har gennemført mange aftaler og konventioner 
på det mellemfolkelige område. Modernise-

ringen af det nordiske samarbejde skal ske på 
baggrund af og i respekt for de folkelige for-
udsætninger, som netop har gjort samarbejdet 
til noget helt særligt. Med Øresundsforbindel-
sens etablering, samarbejdet i den skandinavi-
ske triangel mellem Nordjylland, Sydnorge og 
Göteborg-regionen samt den lange række af in-
dustrifusioner på nordisk niveau, er der stadig 
et stort behov for integration, lovharmonise-
ring og udnyttelse af de muligheder, der nu er 
skabt for et vitaliseret nordisk samarbejde. Der 
skal arbejdes videre med at forstærke de nor-
diske forbindelser til gavn for befolkningerne 
og erhvervslivet. Kravene er så høje, at der bør 
sættes turbo på den nordiske lovharmonise-
ring. Alle dele af samfundet higer efter mere 
nordisk samarbejde, som kan lette hverdagen, 
når folk, varer og tjenesteydelser skal krydse 
de nordiske grænser. Det kolossale potentiale, 
der ligger i det nordiske samarbejde i disse år, 
skal udnyttes. Befolkningerne vil ikke fortsat 
bruge tilbudene i grænseregionerne, hvis det 
at arbejde i et land og bo i et andet ikke fun-
gerer. Hvis borgerne støder på bureaukratiske 
forhindringer i dagligdagen, havde man lige 
så godt kunnet lade være med at ofre energi 
og kroner på etableringen af de fysiske forbin-
delser. Så bliver de en negativ oplevelse for de 
nordiske medborgere i stedet for en positiv.

Et fleksibelt arbejdsmarked, hvor man sikrer 
folks mulighed for mobilitet, er af folkelige og 
økonomiske grunde afgørende. Mange har al-
lerede udnyttet de nye muligheder, efter at den 
faste forbindelse over Øresund er etableret. De 
enten bor eller arbejder hinsidan. Det er gjort i 
tillid til, at reglerne bliver ændret, så de er mo-
tiverende og ikke hindrende for integrationen. 
Integrationen i Øresundsregionen bør vise ve-
jen for alle de andre grænseregionale samar-
bejdsmuligheder i Norden.

Politik er at ville. Tiden er ikke til nationalt 
snæversyn. Især ikke mellem broderfolk.

Grænsehindringer i Norden

Det vigtigste politiske arbejdsområde for en 
mere vital udvikling af det nordiske samar-
bejde er det arbejde, som i 2003 blev iværksat 
for at fjerne grænsehindringer i Norden. Der er 
allerede opnået gode resultater inden for den 
periode, som nu er gået. Men der har også vist 
sig vanskeligheder i arbejdet på en række om-

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 det	unikke	folkelige	sammenhold,	der	er	
opbygget	mellem	de	nordiske	lande,	og	som	gi-
ver	det	nordiske	samarbejde	sin	helt	specielle	
legitimitet,	gives	højeste	prioritet	for	derigen-
nem	at	sikre	på	alle	områder	at	styrke	og	vide-
reudvikle	de	nordiske	folks	samarbejde	indad-
til,

	 en	opfølgning	af	det	folkelige	krav,	der	er	
til	mere	nordisk	samarbejde	 i	 forhold	til	EU,	
gives	høj	prioritet	for	derigennem	at	sikre	på	
alle	områder	at	styrke	og	videreudvikle	de	nor-
diske	folks	samarbejde	udadtil.
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Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 der	tages	initiativ	til	en	ny	definition	af	
det	 nordiske	 medborgerskab,	 som	 tager	 hen-
syn	 til	 globaliseringens	 påvirkning	 af	 også	
den	nordiske	befolkningssammensætning,	

	 der	sker	en	styrkelse	af	det	grænsepoliti-
ske	arbejde	i	ministerrådssekretariat,

	 der	sker	en	styrkelse	af	den	folkeligt	ret-
tede	information	og	service	for	nordiske	med-
borgere	gennem	Hallo	Norden.

råder, hvor der er sammenstød imellem natio-
nal lovgivning og ønsket om en smidiggørelse 
af reglerne. Det er helt afgørende, at arbejdet 
med at fjerne grænsehindringer fortsætter med 
forøget styrke.

En vigtig del af den fremtidige udvikling i ar-
bejdet på at fjerne grænsehindringer vil være 
at lette virksomhedernes udviklingsmulig-
heder uden hindringer imellem landene. I de 
senere år er Norden kommet endnu mere i fo-
kus på det økonomiske område. Træk bare på 
smilebåndet – men spørg så på direktionsgan-

gene hos Arla, hos NORDEA, hos Carlsberg, 
hos FDB, hos Danisco og ISS. Spørg på den 
københavnske Fondsbørs om dens nordiske 
samarbejde. De nordiske landes virksomhe-
der samarbejder og fusionerer som aldrig før. 
Dette sker på trods af at det handelsmæssige 
samarbejde ikke er hovedprioriteten i det nor-
diske samarbejde. Samarbejdet blandt virk-
somhederne sker ikke, som tilfældet er på det 
folkelige plan på grund af kærlighed, men på 
grund af sund fornuft. 

Virksomhedssamarbejdet er præget af primært 
tre faktorer :

– Nogenlunde ensartede størrelser på virksom-
hederne, som derfor kan indgå et ligeværdigt 
samarbejde og dermed ikke forsvinde i sam-
arbejdet som tilfældet ville have været ved en 
europæisk fusion,

– ensartede virksomhedsstrukturer, bl.a. styret 
af arbejdsgiveres og arbejdstageres organisa-
tioner,

– samt et meget ensartet kundekrav over for de 
produkter og tjenesteydelser virksomhederne 
skal levere.

Foreningen NORDEN opfordrer derfor til, at 
man forstærker arbejdet på dette område og 
leverer de offentlige ydelser, der skal til, for at 
forstærke den proces, som er i gang. I tilknyt-
ning hertil er informationsformidling og ser-
vicering af borgere og virksomheder central, 
således som det hidtil har været gennemført 
via Hallo Nordens virksomhed.

Ikke mindst i forbindelse med grænsehin-
dringstiltag på arbejdsmarkedsområdet har der 
vist sig problemer i forhold til inddragelsen af 
tredje landes medborgere. Det nordiske med-
borgerskab blev defineret i Helsingforsaftalen 
af 23. marts 1962 i en helt anden virkelighed 
end den, der hersker i dag. Vi vil opfordre til, 
at man sætter et arbejde i gang for at redefinere 
det nordiske medborgerskab, så det i højere 
grad lever op til nutidens virkelighed.

I den fremtidige udvikling af Hallo Norden er 
det afgørende at forstærke markedsføringsind-
satsen, så informationer når ud til alle borgere. 
En udvidelse af ressourcerne til Hallo Norden 
er således påkrævet.

Det nordiske tv-samarbejde

Foreningen NORDEN understreger behovet 
for at sikre og forbedre mulighederne for at se 
nabolandenes tv. Målet må være, at borgerne 
skal kunne se public service-tv fra alle nordi-
ske lande i hele Norden som et positivt resultat 
af den tekniske udvikling og helt i tråd med 
det nære nordiske samarbejde på alle andre 
områder.

Den nordiske udveksling af tv-programmer og 
nordisk samproduktion må fortsat gives høj 
prioritet.

I alle de nordiske landes mediepolitik er der 
lagt stor vægt på public service-forpligtelsen i 
de offentligt finansierede elektroniske medier. 
Derved adskiller Norden sig fra langt de fleste 
andre lande. De nordiske landes public ser-
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Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 personer,	som	bor	i	Norden,	skal	kunne	
vælge/abonnere	på	tv-tjenester	i	andre	nordi-
ske	lande	end	det	land,	de	bor	i,

	 den	nye	teknik	anvendes	til	øget	distri-
bution	 af	 public	 service-programmer	 og	 der-
med	 fremmer	 et	 nordisk	 marked	 for	 digitalt	
tv,	

	 for	høje	omkostninger	i	forbindelse	her-
med	 ikke	 rammer	 nordiske	 medborgere,	 som	
ønsker	at	tage	del	i	et	sådant	grænseoverskri-
dende	tv-udbud,

	 medierne	 styrker	 nyhedsformidlingen	
om	nordiske	forhold.

vice-kanaler bør være omfattet af reglerne om 
»must carry« i alle de nordiske lande.

Tv er meget mere end underholdning. Tv er en 
kulturbærer – et dannelsesmedie. Tv påvirker 
vores samfundssyn og vores kultur. Derfor er 
beslutninger om hvilke kanaler, der skal prio-
riteres i et begrænset sendenet en meget stor og 
vigtig beslutning.

I de nordiske lande har vi - i erkendelse af 
tv-mediets store påvirkningsgrad - etableret 
public service kanaler, som har en række sam-
fundsmæssige forpligtelser. Det er en i høj 
grad nordisk model, som befolkningerne er 
glade for og føler sig trygge ved. Den er i god 
harmoni med vores pluralistiske folkestyremo-
del og undervisningsmodellen, der inkluderer 
både dannelse og uddannelse. I 200 år har vi 
bygget på en tradition, hvor vi uddannes og 
dannes til at tage del i og medansvar for sam-
fundet og kender vore rettigheder og pligter. 

Her indgår tv i vore dage, som en naturlig del 
af den proces.
 
Derfor er det vigtigt, at hele sendefladen ikke 
blot består at populære emnekanaler med 
sport, musik og natur. Vi har et ansvar for, at 
de samfunds- og kulturbærende kanaler gives 
en god placering på sendenettet. Og når valget 
kommer til hvilke kanaler, der skal vælges, er 
to ting vigtige:

– For det første må vi tage de landekanaler ind, 
der ligger tættest på vores samfundsmodel 
med public service og forståelsen for, at der er 
en sammenhæng mellem hvad vi viser på tv, 
og hvilken samfundsudvikling, vi ønsker – og 
at vi ønsker, det er vores valgte politikere, der 
tager ansvaret for en stor del af indholdet frem 
for investorer eller store virksomheder. 

– For det andet bør vi kende vore naboer og 
have kanaler til rådighed, der viser vore nær-
meste naboers nationalt dækkende tv-kanaler.

Foreningen NORDEN har i konsekvens af 
ovenstående krævet, at alle nord iske public 
service kanaler bør være tilgængelige på et-
hvert nordisk sendenet. Og det glæder os, at vi 
her senest har formået at få YouSee til at tage 
NRK med i deres nye digitale pakke.

Vi har anmodet Folketingets medieordførere 
om at lade de nordiske nabolandes tv-kanaler 
få mest mulig plads i det digitale jordsendenet 
DTT, så vi kan styrke båndende imellem de 
nordiske lande via disse tv-vinduer. Nordisk 
Råd har den 2. november 2006 ved rekomman-
dation 24/2006 anbefalet, at de nordiske public 
service-kanaler sikres plads i DTT i hele Nor-
den af samme grund.

Alle undersøgelser viser, at tv-mediet har en 
stærk påvirkning på seerne, og derfor ligger 
der et stort ansvar på de, der skal vælge hvad 
vi skal se, både i form af indhold og i form af 
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Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 støtte	arbejdet	for	parallelsproglighed,

	 støtte	arbejdet	for	at	modvirke	domæne-
tab,

	 få	 relevante	 ministre	 til	 at	 styrke	 det	
nordiske	 stofs	 placering	 i	 såvel	 grundskolen	
som	gymnasiet	samt	på	folkebibliotekerne,

	 få	 relevante	 ministre	 til	 at	 styrke	 det	
nordiske	stofs	placering	i	læreruddannelsen,	i	
journalistuddannelsen	og	på	universiteterne,

	 sprogsamarbejdet	 og	 sprogfællesskabet	
forpligter	nordiske	organer	og	nordisk	finan-
sierede	administrationer	til	at	anvende	et	af	de	
nordiske	sprog	i	kontakten	med	nordboer	-	og	
ikke	engelsk.

hvilke kanaler, der skal være tilgængelige, så 
længe ikke al verdens tv kan komme ind i stu-
en til os.

Det nordiske sprogsamarbejde

I de nordiske lande har vi i mange år haft et 
sprogfællesskab, som mange andre lande har 
misundt os. Imidlertid viser flere undersøgel-
ser, at det nemt kan komme til at stå sløjt til 
med den nordiske sprogforståelse. Danskere, 
nordmænd og svenskere er i de seneste 30 år 
blevet markant dårligere til at forstå, hvad der 
bliver sagt i nabolandene, og kendskabet til de 
nordiske sprog er især faldende blandt de yng-
re generationer.

Det nordiske fællesskab udsættes for nye øko-
nomiske og kulturelle impulser i en stadig mere 
globaliseret verden, og det engelske sprog vin-
der frem på visse fagområder på bekostning af 
vore egne sprog. Vi taber sproglige domæner.

Umiddelbart kan bevarelsen af det nordiske 
sprogfællesskab virke som en bagatel, og for at 
belyse historikken og værdien af fællesskabet 
er vi nødt til se på temaet i et bredere kulturelt 
og historisk perspektiv.

I et bredt historisk perspektiv kan man sige, at 
udviklingen i Norden hidtil har gået i retning af 
sproglig adskillelse, dvs. en bevægelse væk fra 
en fælles nordisk »tunge«. Det falder lige for at 
nævne svenskernes udryddelse af det danske 
sprog i Skåne i det 17. århundrede og Norges 
konstruktion af nynorsk (der lå langt fra det 
danskklingende bokmål) efter frigørelsen.
Det nordiske fællesskab og tankerne om nor-
disk enhed – sprogligt og kulturelt – er således 
af nyere dato. Foreningen NORDEN grundlag-
des i 1919 for at udbygge nordisk samarbejde 

og forståelse. Foreningen havde en vigtig rolle 
i forbindelse med stiftelsen af de officielle nor-
diske institutioner Nordisk Råd (1952) og Nor-
disk Ministerråd (1971), ligesom foreningen 
var en vigtig aktør i forhold til skabelsen af den 
nordiske pasunion (1954) og Helsingfors-afta-
len (1962).

De nordiske lande er kommet meget langt ved 
at fremstå som en samlet region, og her har den 
gensidige sprogforståelse været en gevinst og 
har medvirket til at nedbryde grænsehindrin-
ger og kulturelle skel.
Globaliseringen har imidlertid betydet, at 
engelsk har udviklet sig til et globalt hjælpe-
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sprog, en slags verdens lingua franca. En af 
årsagerne til, at engelsk efterhånden opfattes 
som vores andet hovedsprog er, at sproget er 
allestedsnærværende i medierne: På internet-
tet, i musikken og især på tv. Betydningen af 
dette elektroniske sprogtapet har ofte været 
præget af myter og formodninger - men de 
sidste 40 års forskning i sproglig tilegnelse pe-
ger temmelig entydigt på en stærk forbindelse 
mellem påvirkning fra især tv og sproglige 
kompetencer. Et nærliggende eksempel er den 
generation, der voksede op med svensk og/el-
ler tysk tv som mulighederne, hvis man ville 
se udenlandsk fjernsyn. I denne generation er 
svensk og tysk ikke nær så uforståeligt som for 
de yngre generationer.

Vores tv-blik er i dag rettet stift mod vest, og 
vi ved derfor meget lidt om vores nordiske na-
boer. Mange frygter, at denne tendens vil bli-
ve forstærket, når det gamle analoge tv i 2009 
helt erstattes af digitalt tv. Den nye tv-struktur 
med paraboler, digitalt tv etc. truer således den 
elektroniske forbindelse til de nordiske lande - 
i og med at nordiske kanaler ofte vælges fra til 
fordel for engelsk og amerikansk tv.

Alle undersøgelser viser, at tv-mediet har 
en stærk påvirkning på seerne, og derfor lig-
ger der et stort ansvar på dem, der skal vælge 
hvad vi skal se, både i form af indhold og i 
form af, hvilke kanaler der skal være tilgæn-
gelige, så længe ikke al verdens tv kan komme 
ind i stuen til os. Et af de vigtige parametre i 
denne sammenhæng bør være det kulturelle 
og sproglige udsyn. Vi bør kende vore nabo-
er, og derfor mener Foreningen NORDEN, at 
alle nordiske public service-kanaler som f.eks. 
svenske SVT1 og SVT2 samt norske NRK1 og 
danske DR1 bør være tilgængelige på ethvert 
nordisk sendenet.

Der er også helt åbenbare økonomiske argu-
menter for at bevare det sproglige og kultu-
relle kendskab til vores nærmeste naboer : For 
at kunne agere i den globaliserede verden er vi 
simpelthen nødt til at beherske en mangfoldig-
hed af kultur og sprog. I denne sammenhæng 
skal det bl.a. nævnes, at Sverige er Danmarks 
næststørste eksportmarked. De fire andre nor-
diske lande med ca. 18 mio. indbyggere er 
tilsammen en større handelspartner for Dan-
mark end Tyskland med 80 mio. indbyggere. 

Og sprogligt skal der så lidt til for at åbne de 
nordiske lande.

Det hele handler dog ikke om økonomi, det 
handler i lige så høj grad om kommunikation 
og kultur. Brugen af et tredje sprog medfø-
rer uundgåeligt, at kommunikationen foregår 
gennem et andet sprogs filter. Man kan sagtens 
kommunikere på engelsk uden mentalt at være 
på hjemmebane – men det er bestemt ikke på et 
nuanceret niveau. Sproget åbner en verden for 
os, som rummer langt mere end ren kommu-
nikation. Værdien af det sproglige fællesskab 
i Norden ligger i, at vi via engagement og lyst 
til at forstå hinanden får indblik i og forståelse 
for hinandens samfund. Og denne gensidige 
forståelse giver et stærkt Norden.

Foreningen NORDEN skal opfordre til, at de 
skandinaviske sprogs stilling styrkes i under-
visning, medier og i anden offentlighed i alle 
de nordiske lande og selvstyreområder.

Det er magtpåliggende, at de nordiske sprog 
bruges, og at brugen af dem styrkes på alle 
områder i samfundet og i den enkeltes tilvæ-
relse. Overalt, hvor de skandinaviske sprog er 
i brug : I skolen, i medierne, på arbejdspladsen, 
i videnskaben og i litteraturen, må de have høj 
prioritet ; det er i disse sprog, man finder nøg-
len til at forstå tilværelsen i vor del af verden. 
Selv om det nordiske kulturfællesskab er beri-
get med flere og anderledes opbyggede sprog 
– finsk, samisk og grønlandsk – sprog, der i 
nogle henseender afviger stærkt fra dansk, 
norsk og svensk – så er overensstemmelsen i 
det, der kan siges på de forskellige sprog, ikke 
desto mindre iøjnefaldende.

Derfor skal en styrket anvendelse af de nordi-
ske sprog omfatte på den ene side en styrkelse 
af dansk, norsk og svensk, og på den anden 
side en styrkelse af bevidstheden om samtlige 
sprog i Norden.

Foreningen NORDEN har naturligvis med stor 
interesse fulgt den danske regerings arbejde 
med en dansk sprogpolitik. Vi var derfor glade 
for rapporten ›Sprog til tiden‹, hvori værdien 
af norsk og svensk og behovet for bedre nabo-
sprogsforståelse klart blev belyst, sådan som 
vi også gjorde det i vort høringssvar i oktober 
sidste år.
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Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 når	der	tages	initiativ	til	lovgivning	om	
emner,	 hvor	 nordisk	 retsenhed	 er	 eller	 kan	
være	 af	 betydning,	 skal	 opmærksomheden	
henledes	på	spørgsmålet	om	harmonisering	af	
retstilstanden,	

	 der	 i	 hvert	 fald	 i	 lovforslag	 om	 emner,	
som	kan	have	nordisk	betydning,	redegøres	for	
forskelle	mellem	retstilstanden	her	i	landet	og	
i	 andre	 nordiske	 lande	 med	 mulighed	 for,	 at	
andre	 under	 lovforslagets	 gang	 kan	 tage	 så-
danne	oplysninger	som	udgangspunkt	for	kri-
tik	og	ændringsforslag,

	 lignende	 synspunkter	 anlægges,	 når	
lovforberedelse	sker	ved	etablering	af	kommis-
sion,	udvalg	eller	arbejdsgruppe,

	 de	nordiske	lande	i	højere	grad	samord-
ner	implementeringen	af	EU-lovgivning.

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 initiativer	 for	 styrkelsen	 af	 det	 fælles-
nordiske	arbejdsmarked	gives	høj	prioritet,

	 Nordjobb	styrkes	med	henblik	på	at	give	
bedre	forudsætninger	for	at	unge	får	en	prak-
tisk	 tilgang	 til	 et	 fleksibelt	 nordisk	 arbejds-
marked.	

Nu må vi imidlertid konstatere, at rapportens 
redelige beskrivelse og gode anbefalinger alene 
må tilskrives det bredt og kompetent sammen-
satte forum med Jørn Lund i spidsen. I regerin-
gens opfølgning marts 2009 omtales norsk og 
svensk overhovedet ikke.

Foreningen NORDEN har derfor opfordret 
regeringen til i sit videre arbejde med at føre 
sin sprogpolitik ud i livet at give den nordiske 
sprogforståelse den opmærksomhed, som sel-
ve rapporten ›Sprog til tiden‹ også anbefaler.

Det nordiske retslige samarbejde

På mange lovgivningsområder er det efter for-
eningens opfattelse af betydning, at der stræbes 
imod retsenhed i de nordiske lande. For det før-
ste kan retsenhed have praktisk betydning for 
personer, som fra et nordisk land skifter bopæl 
eller opholder sig i et andet nordisk land. Ens-
artet lovgivning kan også have betydning for 
personer, firmaer eller andre, som befinder sig 
i forskellige nordiske lande og har forbindelse 
med hinanden. Dernæst bidrager retsenhed til 
borgernes opfattelse af, at befolkningerne i de 
nordiske lande i mangt og meget er en enhed, 

hvortil endelig kommer, at retsenhed kan være 
en styrke udadtil i en international sammen-
hæng.

Der var fra begyndelsen af 1900-tallet en po-
litisk tradition for, at megen grundlæggende 
lovgivning blev forberedt med koordination 
de nordiske lande imellem med henblik på 
ensartet lovgivning. Foreningen konstaterer, 
at denne tradition ikke er opretholdt – og det 
trods øget samkvem og øget forbindelse i øv-
rigt mellem de nordiske lande.

Mange retsregler aftales/fastlægges i dag i EU. 
Dermed er der tilsyneladende en nordisk har-
monisering, men disse regler har mere og mere 
karakter af rammebestemmelser, og de nordi-
ske landes nationale implementering er langt 
fra altid samordnet, hvilket skaber nye unødi-
ge grænsehindringer.

Det nordiske arbejdsmarked

Gennem de senere år har mange tusinde sven-
skere – tallet har været særligt kraftigt accele-
rerende i perioden 2005 til 2009, og er nu oppe 
på over 20.000, der er bosat på den anden side 
Øresundsforbindelsen – fundet beskæftigelse i 
det københavnske område, og mange af dem 
er flyttet til Danmark. Ingen indgår  vel mere 
naturligt på det danske arbejdsmarked end 
netop personer fra de øvrige nordiske lande, 
hvor vi har de samme kompetencer, de samme 
værdier og de samme forhold på arbejdsmar-

kedet. Nu er der et godt og velfungerende sam-
arbejde på arbejdsmarkedsområdet i Norden, 
men der er fortsat grænsehindringer på en lang 
række områder, som besværliggør et fleksibelt 
nordisk arbejdsmarked. Man kan roligt sige, 
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at det er i Danmarks interesse at få fjernet de 
grænsehindringer, der fortsat eksisterer mel-
lem de nordiske lande. Derfor så vi gerne, at 
netop den problemstilling blev taget op i for-
bindelse med formandskabsprogrammet, hvor 
de nordiske muligheder bliver fremhævet.

Foreningen NORDEN har siden 1986 admi-
nistreret det nordiske udvekslingsprogram 
Nordjobb. Her tilbydes nordiske unge mellem 
18 og 28 år job og fritidsaktiviteter i andre nor-
diske lande. I Danmark har vi modtaget over 
2.500 unge, som har fået job på danske virk-
somheder i sommerperioden. Flere af dem er 

blevet i Danmark, og flere er efter endt uddan-
nelse kommet tilbage til Danmark og indgår i 
dag i den danske arbejdsstyrke. Nordjobb er 
således ikke blot med til at afhjælpe et behov 
for arbejdskraft i sommerperioden, men har en 
mere langsigtet virkning.

Selve ideen med Nordjobb er at få styrket et 
fleksibelt nordisk arbejdsmarked. Der er ingen 
tvivl om, at Nordjobb har været og fortsat er 
med til at give de unge en stor forståelse for 
og indsigt i mulighederne for at bevæge sig 
over landegrænserne, og i den forbindelse ved 
selvsyn se, hvor enkelt det er at tage arbejde i 
et andet nordisk land. Og jo flere, vi gennem 
Nordjobb får til Danmark, des flere vil søge til-
bage til det danske arbejdsmarked, som de via 
Nordjobb har lært at kende.

Derfor tror vi, at det set i lyset af handlingspla-
nen kan være et bidrag til at fremme formålet 
med den ekstra gevinst, at det er mellem lande, 
hvor forskellene er minimale og forventnin-
gerne fra såvel arbejdstagere og arbejdsgiver er 
stort set de samme.

Det nordiske uddannelsesmarked
Topforskningen er blevet højt prioriteret de 
senere år. En meget stor del af det ellers meget 
begrænsede nordiske budget er blevet brugt på 
globaliseringsinitiativer, herunder topforsk-
ning inden for dette område. Det kan være en 
god satsning, især hvis der er et helt klart define-
ret formål med hvert enkelt forskningsinitiativ, 
og at forskningen peger i samme retning, nem-
lig at afdække Nordens muligheder i forbindel-
se med fremtidens globalisering, nationalsta-
ternes forandring, regionernes betydning mm. 
Det afskrækker selvfølgelig, at da der for nogle 
år siden blev afsat et væsentligt beløb af det nor-

diske budget til forskning inden for temaet Nor-
den og Europa, blev der givet et stort beløb til et 
forskningsprojekt under titlen »Mellemneder-
tysks påvirkning på nordnorske dialekter«.

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 initiativer	for	styrkelsen	af	det	fællesnor-
diske	uddannelsesmarked	gives	høj	prioritet,

	 der	 arbejdes	 for	 at	 administration	 af	
Nordplus	 Junior	 bliver	 styrket	 både	 økono-
misk	og	administrativt,

nordiske	venskabsklasser	med	pædagogisk	
og	økonomisk	bistand,

	 der	arbejdes	for	at	sikre	en	nordisk	gæ-
stelærerordning,	herunder	 inddragelse	af	 læ-
reruddannelserne	i	Norden.
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Topforskning foregår ikke i lukkede rum. Der-
for vil forskerne ikke føle sig mere eller mindre 
tiltrukket af den nordiske idé, blot fordi der af-
sættes store nordiske midler til deres forskning. 
Det samme gør sig gældende med midlerne til 
Nordplus. Studerende ved videregående ud-
dannelser vil ikke blive mere nordiske, fordi de 

udveksles mellem nordiske universiteter. Her 
ligger fagligheden øverst. Om det er Uppsala, 
Berkeley eller Oxford er mindre vigtigt.

Anderledes er det med folkeskolen og gymna-
siet. Her er børnene og de unge i en dannelses-
fase, hvor et nordisk ophold i langt højere grad 
bliver en vigtig del af deres dannelse. Derfor 
glædede det os overordentligt, at Undervis-
ningsminister Bertel Haarder i et møde med os 
sidste år delte vores synspunkter om vigtighe-
den af undervisningen i nordiske forhold og 
skandinaviske sprog.

Det nordiske samarbejde og de frivillige 
organisationer

Arbejdet med at sikre en stærkere rolle for de 
frivillige organisationer i forhold til de officielle 
nordiske samarbejdsorganer bør gives høj pri-
oritet. Der bør skabes flere gerne sektoropdelte 
mødepladser for de frivillige organisationer om 
deres samarbejde og opgaver i det nordiske vel-
færdssamfund. Det vil være i god forlængelse 
af de folkestyretraditioner, vi i Norden har ud-
viklet på vores særlige måde gennem mere end 
1000 år, og ikke mindst vigtigt vil det give Nor-
dens internationale samarbejde en fornyet di-
mension, netop fordi en positiv dialog mellem 
det officielle og det frivillige bestemt ikke er en 
selvfølge ude omkring i verden. Skal folkesty-
ret leve, kræver det, at mennesker engagerer 
sig i det og er med til at udvikle og styrke det. 

Den folkelige interesse for deltagelse påvirkes 
af mulighederne for indflydelse. Derfor skal 
det nordiske samarbejde åbne sig yderligere 
over for de frivillige organisationer. Indflydel-
sen på den nordiske udvikling skal ikke styres 
af professionelle lobbyister, der i højere grad 
styrer med penge frem for med folkelig opbak-

ning. Dette bør vi ud fra en nordisk tradition 
gøre op med, og Norden bør være et eksempel 
for andre på dette felt. Dialogen mellem det of-
fentlige og det frivillige må ikke betyde, at de 
frivillige organisationer mister deres evne til at 
være selvstændige provokatører i den offent-
lige debat. Fornyelsen skal fortsat komme fra 
græsrøddernes frie debat, hvor de bedste ideer 
kan påvirke den officielle beslutningsproces.

Der var ikke meget ros til de nordiske regerin-
gers kulturreform fra 2007, ved Nordisk Råds 
høring 17. april 2009 på Christiansborg, om det 
nordiske kultursamarbejde nu og i fremtiden. 
Både af de forskellige indlæg ved høringen og 
af drøftelserne i de nedsatte grupper fremgik 
det, at dialogen mellem de enkelte kulturorga-
nisationer og de pågældende nordiske myn-
digheder ikke er blevet bedre, og samarbejdet 
er gjort sværere. Blandt de pågældende udsagn 
kan nævnes følgende kritiske punkter og øn-
sker for det fremtidige nordiske samarbejde : 

– Frygten for ved etableringen af 2007-kultur-
reformen, at armslængdeprincippet ville øde-
lægges, er blevet bekræftet,

– det er blevet sværere for tilbagevendende 
projekter at få nordisk støtte, dvs. at man i hø-
jere grad foretrækker projekter med et kortere 
tidsforløb,
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Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 dialogen	mellem	de	officielle	nordiske	or-
ganer	og	de	folkelige	organisationer	udbygges,

	 der	tilvejebringes	mødepladser	for	dialog	
mellem	 de	 folkelige	 organisationer	 indbyrdes	
og	med	aktiv	deltagelse	af	repræsentanter	fra	
de	officielle	samarbejdsorganer,

	 de	frivillige	organisationer	i	højere	grad	
bruges	 som	 sagkyndige	 og	 høringsinstans	 i	
det	officielle	nordiske	samarbejdes	udvalg,	ko-
miteer	og	konferencer.

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 den	nordiske	nytte	 ikke	 kun	vurderes	 i	
forhold	til	programmernes	indhold,	men	også	
i	forhold	til	deres	administration,

	 man	 sikrer	 et	 højt	 kvalitativt	 indhold	
samtidig	 med	 en	 smidig,	 lettilgængelig	 og	
brugervenlig	administration.

– der er behov for støtte til også administrative 
udgifter for kultur- og kunstnerorganisationer,

– det er blevet sværere for kulturelle amatøror-
ganisationer at få støtte på nordisk plan, bl.a. 
til årlige nordiske amatørmusik-stævner, for-
fatterseminarer,

– der er behov for mere offentlig information 
om de forskellige projekter og der savnes et 
mobilitetsprogram også for frivilligsektoren.

Generelt fremgik det af de frivillige organisa-
tioners ønskeseddel for det fremtidige nordi-
ske kultursamarbejde, at der er et stærkt behov 
for kontinuitet i denne kulturelle indsats til ud-
vikling af indhold, og uden hele tiden at skulle 
ændre rammerne. Ikke alt kan være projekter, 
som det blev understreget.

Der skal skabes råderum for langsigtede kultu-
rinitiativer, kompetence, kvalitet og kontinui-
tet, med mere fokus på kvalitet end kvantitet. 
Der ønskes generelt flere midler til de nordiske 
kulturstøtte-ordninger.

Det nordiske samarbejde  
og programvirksomheden

Foreningen NORDEN er dybt bekymret over 
den tiltagende EU-ificering af de nordiske pro-
grammer, som kan blive starten på enden for 
det nordiske samarbejde. Hvis den nordiske 
niche forsvinder i programmerne, forsvinder 

berettigelsen og derefter programmerne. Der 
er ingen ide i at hælde penge i programmer, 
som ikke i indhold og administration adskiller 
sig fra andre internationale strukturers pro-
grammer. EU-programkontorernes overtagelse 
af Nordplus-programmerne, som er Nordisk 
Ministerråds udvekslingsprogrammer, bl.a. 
med tilskud til elevudvekslingerne, ligner nu 
de tilsvarende EU-programmer både i admini-
stration (usmidigt / bureaukratisk) og indhold 
(langt fra folkeligt). Administrations-rutinerne 
kommer alt for tæt på den administration, EU-

programkontorerne er vant til at håndtere. An-
søgningsskemaerne, der er på engelsk, bliver 
tilpasset de ansøgningsskemaer, de er vant til 
at få (EUs), indholdet bliver tilpasset, tilbage-
melding på ansøgningerne sker på engelsk og 
afrapportering bliver tilpasset osv. Vi har brug 
for både EU og Norden, men arbejdsmarken for 
de to samarbejdsstrukturer er forskellig. Hvis 
man prøver at rationalisere, så det nordiske 
kommer til at ligne det europæiske, så forsvin-
der behovet for den ene samarbejdsstruktur, 
og så ved vi godt, hvilken af strukturerne, der 
i givet fald må trække det korteste strå. Derfor 
er de nordiske programmers administration en 
vigtig sag.

Norden udadtil

En øget folkelig opbakning til EU går via et 
styrket nordisk samarbejde. Hvis det nordiske 
samarbejde ikke styrkes, vil befolkningerne i 
Norden være delte og utrygge ved den øgede 
integration i Europa. Hvis de nordiske værdi-
er bliver taget alvorligt og samordnes, vil der 
være langt bedre muligheder for en harmonisk 
deltagelse i den europæiske proces.
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De nordiske lande har endnu ikke forstået at 
udnytte det fælles potentiale, selvom de vær-
dier, vi sammen bygger på, har haft stor indfly-
delse på samfundsudviklingen langt ud over 
de nordiske grænser. Vi har haft mulighed for 
at eksperimentere og udvikle vore samfund 
fra midten af forrige århundrede og fremefter. 
Norden har sat nye standarder for samfunds-
udviklingen, som andre tidligere og også i dag 
misunder os og beundrer.

Det nordiske samar-
bejde er en realitet ! På 
mange områder især 
når det drejer sig om 
det mellemfolkelige 
nordiske samarbejde, 
er Norden langt foran 
EU. Pasfrihed, fælles 
arbejdsmarked, sociale 
aftaler, fælles uddan-
nelsesmarked i Norden 
er eksempler på dette. 
Et tæt samarbejde på 
næsten alle politiske 
områder er dagligdag i 
Norden. Og vi har mas-
ser at byde på - også i 
forhold til EU.

Fælles demokratifor-
ståelse med folket i 
centrum, pluralisme, 
åbenhed og nærhed er 
vigtige arbejdsområder 
for Norden i forhold til 
EU. På EUs Edinburgh-
topmøde i december 
1992 slog Danmark princippet om åbenhed og 
nærhed i beslutningsprocesserne fast. Disse 
principper blev fulgt op af de andre nordiske 
lande ved deres indtræden i EU i 1995. Den de-
mokratiske struktur i EU skal styrkes, hvilket 
der også var lagt op til i Lissabontraktaten. Og 
selv om traktaten ikke er vedtaget, vil der ske 
store forandringer i EUs grundstruktur i den 
nærmeste fremtid. Derfor er det vigtigt hvilke 
principper der skal ligge til grund for EUs de-
mokrati. Skal der styres oppefra og nedefter el-
ler nedefra og opefter ? Skal alle beslutninger 
tages i EU-regi, eller skal der styres på flere ni-
veauer ?

Fælles social forståelse med et kollektivt an-
svar for de svageste i modsætning til et indivi-
duelt ansvar for sig selv vil også blive et vigtigt 
arbejdsområde for Norden i EU. Uanset om vi 
ønsker det eller ej vil det sociale område blive 
mere integreret i EU i de kommende år. Den so-
ciale dimension i forbindelse med arbejdsmar-
kedets ordninger er under forandring. I Nor-
den reguleres arbejdsmarkedspolitikken både 
af aftaleforhold mellem arbejdsmarkedets par-

ter og af lovgivnings-
forhold. I Norden har 
vi den unikke opdeling, 
som har medført en høj 
grad af ro på arbejds-
markedet. Denne opde-
ling er ved at forsvinde 
til fordel for de cen-
tral- og sydeuropæiske 
landes strukturer, hvor 
arbejdsmarkedspolitik-
ken alene er et lovgiv-
ningsforhold.

Fælles syn på uddan-
nelsespolitikken med 
folkeskole, folkehøjsko-
le og folkeuniversitet 
bliver også en nordisk 
sag i EU. Ønsker vi en 
bred basisviden med 
uddannelse og dannelse 
som vigtige elementer, 
eller ønsker vi at dyrke 
eliten på bekostning af 
bredden ?

Dette er blot tre områ-
der, der bliver vigtige i EU-politikken i frem-
tiden.

De nordiske lande ønskede samstemmende, at 
EU ikke blev en lukket klub, men åbnede sig for 
nye ansøgerlande. Dette projekt lykkedes ved 
EU-topmødet i København i december 2002. 
Og så ønskede de nordiske lande ikke en ny op-
deling af Europa med en rig og en fattig del til 
afløsning af den opdeling, som eksisterede før 
Murens fald i 1989. Samtidig er det vigtigt at sik-
re balancen i EU. Hvis EU skal udvikles harmo-
nisk, er det vigtigt, at de værdier der præger EUs 
udvikling, er rimeligt afbalancerede.

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 koordinationen	 af	 nordiske	 holdninger	
i	 forhold	 til	EU	opprioriteres	 i	 såvel	 de	nor-
diske	 institutioner	 som	 i	 de	 enkelte	 landes		
ministerier,

	 man	 ved	 alle	 ministerrådsmøder	 har	
den	nordiske	koordination	i	forhold	til	EU	på	
dagsordenen,

	 man	sikrer,	at	de	nationale	embedsværk	
medtager	 mulighederne	 for	 nordisk	 koordi-
nation	ved	forberedelsen	af	ethvert	 initiativ	i	
EU,

	 man	 gennem	 det	 nordiske	 samarbejdes	
system	laver	en	nordisk	vurdering	af	en	oppri-
oritering	og	kommer	med	forslag	til	konkrete	
ændringer	af	FN-systemet,	så	det	i	højere	grad	
bliver	muligt	at	bruge	FN	som	centralt	instru-
ment	i	den	kommende	globaliseringsproces.
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EU-udviklingen må dog ikke gå hurtigere og 
længere end befolkningerne ønsker. EU må 
ikke komme i et modsætningsforhold til be-
folkningernes interesser, alene fordi nogle 
enkeltpersoner i den politiske elite har ambi-
tioner om at få deres navn i historiebøgerne. 
Folkestyret tager tid, men den tid må vi tage 
os. Befolkningerne i Norden vil i hvert fald 
ikke opgive deres styreform, blot fordi den kan 
være besværlig. Og så er de nordiske lande 

skeptiske over for de føderale tanker i EU. Vir-
keliggørelsen af unionen med fælles statsbor-
gerskab i en føderal enhed er ikke længere en 
europæisk mulighed med så mange lande som 
deltagere. Ensartethed som et europæisk mål 
møder da også skepsis i alle de nordiske lande. 
Visionen om fremtidens Europa bør være, at 
Europa skal finde sin styrke i samarbejdet mel-
lem forskellighederne. Ambitionen må være at 
skabe et Europa, hvor folk lever i fredelig sam-
eksistens med forskellighederne og respekten 
for hinandens værdier. Det europæiske samar-
bejde er et samarbejde, der gradvist uddybes 
og udbygges mellem historiske fast forankrede 
og kulturelt stærke nationer, hvor mangfoldig-
heden af traditioner og erfaringer bør udgøre 
den fælles styrke. Visionen må være at skabe 
et Europa og et globalt samarbejde, hvor folk 
lever i fredelig sameksistens med forskellighe-
derne og med respekt for hinandens værdier. 
Også sikkerhedspolitik, miljø og beskæftigelse 
kan være temaer for en koordineret nordisk 
indsats i EU. Norden har fælles interesser i EU 
– mange endda. På det overordnede plan er de 
nordiske lande de mest harmoniserede selv-
stændige lande i verden. Norden har masser at 
byde på i fremtiden.

Norden har stadig behov for en dynamisk ud-
vikling indadtil selvom Norden især i 50’erne 
har gennemført mange aftaler og konventioner 
på det mellemfolkelige område. Men Norden 
har også behov for en dynamisk udvikling ud-
adtil, ikke mindst i forhold til den europæiske 
udvikling. Med optagelsen af de nye lande i EU 
er der blevet mere plads til nordiske fremstød. 
EU udvides i disse år i bredden, hvilket bety-
der, at EU ikke samtidig kan udvides i dyb-

den. Virkeliggørelsen af unionen med fælles 
statsborgerskab i en føderal enhed er ikke en 
europæisk mulighed med så mange lande som 
deltagere og med den nye globale dagsorden. 
At få EU udvidet med så mange nye lande, så 
det hindrede de mere sydeuropæiske føderali-
stiske holdninger, har måske netop været den 
skjulte dagsorden for mange politikere fra det 
nordlige Europa, som har befolkninger, der er 
skeptiske over for unionsprojektet.

Den langsommere integrationsproces i EU 
vil give Norden nye muligheder for virkelig-
gørelse af en indre regional udvikling uden at 
komme i konflikt med nye EU-vedtagelser.

I de kommende år vil omdrejningspunktet for 
EU komme til at ligge på de bløde værdier. 
Den internationale handel og økonomi bliver 
mere og mere globaliseret, så ingen grænser 
hindrer dens bevægelighed - ikke engang EUs. 
Når EUs nye dagsorden skal findes, vil den 
givet komme til at ligge tæt op ad den for os 
velkendte nordiske dagsorden. Det giver åben-
bare nordiske muligheder for at få stor indfly-
delse på udformningen.
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Det første område, der skal på plads inden for 
EU-udviklingen, bliver demokratiet, den inter-
ne magtfordeling og beslutningsprocesserne. 
Og her har de nordiske lande vist, at de har 
noget at byde på. Norden har en model for fol-
kestyre og forvaltning som har været og fortsat 
er misundt af andre.

Inden for EU-udviklingen bliver social- og ar-
bejdsmarkedspolitikken også et samarbejds-
område. Den sociale velfærdsmodel, som de 
nordiske lande har opbygget, vil være et for-
billede. En nordisk arbejdsmarkedspolitik, der 
er opbygget i nært samarbejde med - også in-
ternationalt set - stærke faglige organisationer 
på såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside, 
vil påvirke udviklingen i EU.

I årene efter anden verdenskrig spillede det 
europæiske samarbejde ikke en særlig stor rol-
le på den verdenspolitiske scene. Der var nok 
at gøre i Europa. Norden havde, naturligt nok 
og i konsekvens af sit manglende europæiske 
fællessyn, et mere globalt perspektiv end det 
europæiske. Norden var meget mere i cen-
trum i opbygningen af de bredere internatio-
nale strukturer, bl.a. FN og Europarådet. FNs 
to første generalsekretærere var henholdsvis 
den norske Tryggve Lie (1946 – 1953) og den 
svenske Dag Hammarskjöld (1953 – 1961). 
Nordens bidrag til det fredsbevarende arbejde 
rundt om i verden er unikt og omgærdet med 
stor respekt. Vi har mulighed for at optræde 
med pondus, fordi ingen af de nordiske lande 
er belastet af tidligere tiders misgerninger og 
overgreb over for andre. De nordiske lande 
lagde sig i front ved udformningen af menne-
skerettighederne - både de globale og de euro-
pæiske, ved samarbejdet med udviklingslan-
dene/77-landegruppen om en ny økonomisk 
verdensorden (NØV) osv. De nordiske lande 
har givet de højeste bidrag til udviklingslan-
dene og koordineret deres bistandspolitik 
gennem Københavns-konventionen fra 1968 

med fællesnordiske projekter i en lang række 
udviklingslande. Norden opbyggede sit eget 
program i samarbejdet med det sydlige Afrika 
(Norden/SADCC, også kaldet mini-NØV) for 
at påvirke udviklingen frem mod apartheid-
styrets fald i Sydafrika. Norden ydede også en 
langt større indsats i forbindelse med afviklin-
gen af den kolde krig. Helsingfors-slutakten 
fra 1975 om Sikkerhed og Samarbejde i Europa 
er en hovedhjørnesten i den sammenhæng; det 
første topmøde mellem Reagan og Gorbatjov 
blev holdt i Reykjavik; den al-europæiske ned-
rustningskonference (CDE) i Stockholm og den 
al-europæiske menneskerettighedskonference 
i København er andre eksempler på Nordens 
rolle på den verdenspolitiske scene.

Den nordlige dimension

I forlængelse af behovet for et udvidet nordisk 
samarbejde og koordinering i forhold til EU-
samarbejdet har EUs planer for en udvikling af 
Den Nordlige Dimension også fået ny og for-
stærket betydning.

Udvidelsen af EU med de Baltiske lande be-
tyder, at det allerede eksisterende samarbejde 
imellem de nordiske lande, Baltikum og Ve-
strusland har fået en ny og central betydning.

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 der	 tages	 initiativ	 til	 en	konkretisering	
af	arbejdet	med	Den	Nordlige	Dimension,

	 der	fastlægges	en	indsats	både	i	forhold	
til	 det	 baltiske	 område	 og	 Vestrusland	 og	 til	
Vestnorden	og	nabolandene	hertil,

	 sikre	 den	 folkelige	 involvering	 i	 udvik-
lingen	af	Den	Nordlige	Dimension.



Lad os se paa vor Stilling : Vi er nu fem smaa Riger 

– fem smaa Riger, hvortil hører tre store Konger og 

en Præsident. Hvad betyder saa disse fem Riger plus 

Kongerne og Præsidenten i evropæisk Politik ? Intet 

– absolut Intet. Vi lige netop tæller og faar Lov at sidde 

med ved Bordet. Naar vi saa har haft Lejlighed til at 

vise vor gode Opdragelse, maa vi pænt sige Godnat 

og gaa – thi saa tager de Voksne fat. Forhåbentlig er vi 

ikke blevet i den Grad haardhudede som Smaamænd, 

at en saadan Stilling ikke en Gang ydmyger os, men 

føles som naturlig og tilfredstillende.

Gunnar Gunnarsson – den 14. Februar 1925

Foreningen NORDEN vil arbejde 
for, at

	 der	udarbejdes	en	dynamisk	hjemmeside	
for	formandskabsaktiviteterne,

	 Foreningen	 NORDEN	 får	 mulighed	
for	at	afvikle	høringsseminarer	med	udvalgte	
organisationer	i	relation	til	formandskabspro-
grammet,

	 der	gennemføres	temakonferencer	i	løbet	
af	året	i	relation	til	formandsprogrammets	ho-
vedprioriteringsområder.

Arbejdet omkring Den Nordlige Dimension 
har hidtil alene haft en politisk betydning i 
forhold til samarbejde mellem institutioner 
og parlamentarikere, men hvis det i fremtiden 
skal have en mere afgørende betydning kræver 
det, at arbejdet konkretiseres i forhold til Nor-
disk Ministerråds programvirksomhed.

For Foreningen NORDEN er det samtidig vig-
tigt at understrege behovet for, at der ikke sker 
en skævvridning af det nordiske samarbejde, 
så den nordlige dimension alene bliver at be-
tragte som en østnordisk og europæisk diskus-
sions- og udviklingsplatform. Det er afgøren-
de, at Vestnorden og samarbejdsrelationer med 
nabolandene til Vestnorden indgår på lige fod 
med det mere østlige samarbejde.

Danmarks formandskab 2010

Danmark overtager formandskabet for det nor-
diske samarbejde 1. januar 2010.
Foreningen NORDEN vil opfordre den danske 
regering til at prioritere den organisatoriske 
del af et aktivt formandskab.

Danmark har ry for i alle internationale fora 
at involvere de ikke-statslige organisationer 
(NGO), og netop det nordiske samarbejde har 
en forankret folkelig baggrund, som det vil 
være naturligt at tage som udgangspunkt i for-
mandskabets aktivitetsform.

En bredere involvering og høringsret for en bred 
vifte af folkelige organisationer i forbindelse 
med de initiativer, der igangsættes i formand-
skabsåret, vil have en betydning for det fremti-
dige samarbejde, som vil række ud over 2010.
Foreningen NORDEN vil tilbyde sig som ko-

ordinator i forhold til det danske foreningsliv 
og forestå disses engagement og involvering i 
aktiviteter i løbet af året.
Foreningen NORDEN har tilbudt den nordiske 
samarbejdsminister at stille sig til rådighed for 
en særlig markering af det danske formandskab 

forud for og under formandskabsperioden. 
Med 14.000 medlemmer fordelt på 120 lokalaf-
delinger, næsten 100 samarbejdende medlems-
organisationer, et medlemsblad NORDEN Nu, 
en bred kontaktflade til uddannelsesinstitutio-
ner og biblioteker og et velfungerende sekreta-
riat, kan Foreningen NORDEN være med til at 
synliggøre det danske formandskab og skabe 
folkelig aktivitet omkring de nordiske indsats-
områder i 2010. 

Vi stiller os også gerne til rådighed for afhol-
delse af idé-seminarer med folkelige organisa-
tioner, der varetager særlige områder af inte-
resse for formandskabet. n

Foreningen	NORDEN
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besökaren är en svensk stridsvagn 
från Andra världskriget och kolos-
sala stridsvagnshinder i betong.

I museibyggnaderna kan man 
sedan studera kanoner, robotar och 
en mängd annan militär utrust-
ning, både från kriget och från det 
kalla kriget. Bland annat kan man 
i en av hallarna förundras inför »21 :
an«,  Sveriges genom tiderna största 
rörliga kanon.

Batteriets allra viktigaste, de fyra 
15 cm boforskanonerna står fortfa-
rande kvar, en av dem har renoverats 
liksom det stora värn som omger 
den. De fyra kanonerna fick namn 
efter fyra unga kvinnor som bodde 
intill batteriet och som uppvakta-
des av soldaterna. Kanonerna heter 
därför Sonja, Brita, Asta och Maja. 
De var alltså i ordets rätta mening 
»kanonbrudar« (svensk slang för 
»en lœkker sild«.)

Kanonerna var riktade mot 
Danmark, men det kunde vara 
även annat än tyska trupper som 
fick batteriets soldater på benen. 
Hösten 1943 flydde större delen av 
de danska judarna över Öresund 
sedan tyskarna beslutat att infånga 
dem. En mörk, regnig natt kom 
ett stort antal judiska flyktingar i 
småbåtar till Domsten. De var så 
många att det svenska befälet på 
stranden beslöt att med lastbilar 
transportera dem till en gård intill 
batteriplatsen, trots att området 
var avspärrat och mycket hemligt. 
Batterichefen väcktes. Han  blev 
naturligtvis mycket upprörd och 
förbluffad, lindrigt sagt, och flyk-
tingarna kunde under natten trans-
porteras vidare till Röda Korset i 
Helsingborg.

Flera av flyktingarna förväxlade 
i nattens mörker de svenska solda-
ternas uniformer med tyska och 
trodde därför för en stund att flyk-
ten hade misslyckats.

En annan udda händelse inträf-
fade sommaren 1944. En dansk flyg-
mekaniker, Per Hiul, som arbetade 
på Kastrup flydde därifrån med 

ett tyskt flygplan, en Heinkel 111. 
Han undkom tyskt jaktflyg, kom 
in över Skåne, men sköts ner av 
luftvärnet vid Batteri Hälsingborg. 
Mirakulöst nog klarade sig Per Hiul 
undan med småsår och en stukad 
axel. Han hade egentligen tänkt 
flyga till England.  Senare i kriget 
engagerade sig denne man i den 
danska motståndsrörelsen.

Kanonerna i Batteri Hälsing-
borg behövde lyckligtvis aldrig för-
svara den skånska kusten, men flera 
hundra granater avlossades under 
krigsåren från de fyra stora bofor-
skanonerna. Bl a gjordes provskjut-
ningar ut i Öresund. Tyskarna på 
danska sidan visste därför vad som 
väntade dem om de skulle försöka 
sig på att gå över Öresund.

Idag står Beredskapsmuseet med 
alla sina kanoner som ett min-
nesmärke över en krigstid då mor-
gondagen alltid var osäker. Poeten 
Hjalmar Gullberg, vi har citerat 
hans dikt Spel på taggtråd, skrev i 
samma dikt i den tidens anda av 
ovisshet och ödesmättad framtid :

 Kom inte hit från främlingskust,
 du som till denna strand har lust ;
 kom inte hit på upptäcktsfärd…

Kanonerna i Batteri Hälsing-
borg dödade inga människor, men 
en sorglustig episod kan vara värd 
att notera. När kanonerna skulle 

provskjutas för första gången fick 
bönderna som bodde nära batteriet 
order att föra sin boskap på säkert 
avstånd. En bonde glömde att flytta 
två kor som betade intill batteriet. 
Ljudnivån vid eldgivningen var 
öronbedövande, 180 decibel. Korna 
segnade döda ner av chockvågen.

Dessutom sprängdes alla glasru-
tor i ett växthus, en husvägg sprack 
och botten gick ur en silltunna.

Att de soldater som betjänade 
kanonerna inte blev döva, det är 
en annan historia. n

Foto fra 1941, som ikke tidligere har været 

godkendt af censuren. En soldat står vagt 

ved en af de store bofors-kanoner.
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Nu og da hænder det, at jeg finder min notesbog frem 
kun for at minde mig selv om det – selv om det egent-
lig er unødvendigt, eftersom jeg alligevel husker hver 
detalje, og endda med sælsom skarphed.

En blågrå ryg brød pludselig gennem havoverfladen, 
og straks derefter rejste en brølende og næsten 10 meter 
høj og hvæsende dampsøjle 
sig mod skyerne, som en 
gejser. Tyst er det bestemt 
ikke, når Jordens største 
lunger blæser luft ud. Foran 
mig svømmede en gigant, 
vældig som en jumbojet og 
med et hjerte større end en 
bil. Gigant-tampen vejede 
henimod 200 tons – alene tungen er tungere end en 
fuldvoksen elefant, og blodårene siges at være så store, 
at man kan svømme i dem.

Det var en blåhval, det største dyr, som nogensinde 
har eksisteret.

Nærkontakt med en hval, især med én af de rigtigt 
store, giver en erfaring og en oplevelse, som overgår 
det meste. At sammenligne med andre dyr lader sig 
ikke rigtigt gøre, de rækker ligesom ikke til. Brølende 
gnuer og zebraer, løver og ulve, eller for den sags skyld 
egerner og grævlinge for blot at tage nogle eksempler, 
tilhører håndfaste kategorier. Hvalerne derimod er på 
en besynderlig måde betydeligt større end deres navn 
– en påstand, som ikke er zoologisk, men antyder en 
kvalitativ dimension udover det målbare.

Levende hvaler fra Christian den 7.s tid?

Selv i videnskabelig forstand findes der noget uhånd-
gribeligt i de store hvaler. Hvor vældige de end er, så 
er kundskaberne om dem i mange henseender lille. 

Tag nu bare den efterhånden sjældne grønlandshval. 
Indtil for nylig var man overbevist om, at de ikke bliver 
ældre end 60 år. Men da nogle amerikanske forskere 
begyndte at undersøge sagen nærmere fremtrådte et 
andet billede. Studierne var foranlediget af, at inuitfol-
ket iñupiat, som bor i det nordvestre Alaska og har til-

ladelse til at jage grønlands-
hvaler, fandt harpunspidser 
tilvirket af hvalrostænder 
dybtliggende i døde hvalers 
spæk.

Eftersom iñupiat alle-
rede i 1870-erne gik over til 
at anvende harpuner af jern 
rejste det spørgsmålet om 

den virkelige alder på grønlandshvaler. Da skeletterne 
undersøgtes viste det sig, at de fleste var betydeligt mere 
end sekel-gamle ; et individ var til og med 211 år. Svaret 
var forbløffende, ikke mindst fordi det antyder, at der 
stadig, længst oppe i de højarktiske farvande, kan svøm-
me kolossale væsener rundt, som lærte disse områder 
at kende længe før englænderne begyndte at lede efter 
Nordvest-passagen – og mens Alaska endnu var under-
lagt den russiske czar.

Hvalernes ubegribelighed, transcendens (dvs. hvad 
der ligger udenfor al erfaring, red.), er en vigtig årsag 
til, at de med tilbagevendende regelmæssighed bryder 
grænsen til tilvænte forestillinger og giver sig til kende 
i verdenslitteraturen. Fra Bibelen og »Tusind og én nats 
eventyr« til yndede og beskyttende tv- og biografse-
rier om Flipper og Villy – så svømmer de ! Og det er 
uomtvisteligt, at hvalernes optræden i disse kultursam-
menhænge har en stærk symbolsk værdi. Deres stør-
relse er både ufattelig og skræmmende, og at hvalerne 
kun vanskeligt kan forstås udenfor deres eget element, 

HAVETS   mytiske ældgamle
Til alle tider har mennesket været fascineret af hvalerne. Vort 
forhold til disse havets vidundere har sin egen kulturhisto-
rie og myteverden – fra Bibelens Livjatan-havuhyre (i ældre 
bibeloversættelser Leviatan) over »Moby Dick« til vore 
dages udryddelsestruende hvalfangst. Nu rejser spørgsmålet 
sig : Kan hvaler virkelig bliver over 200 år ?

Af Torgny Nordin, Göteborg 
kultur- og videnskabsskribent
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havet, forstærker fornemmelsen af noget grænseløst. 
For havet er stadig, al forskning til trods, Det store 
Ukendte.

Hvalerne udgør desuden et vigtigt aspekt i det 
moderne samfunds udvikling. Det hensynsløse mas-
seslagteri af de vældige havpattedyr hører til vor civi-
lisations skyggesider. Den forhærdede praksis fører 
tanken hen på 1800- og 1900-tallets mørkeste kapitler : 
Slaveriet og undergangen i skyttegravene.

Melvilles Moby

En af de mest suggestive litterære skikkelser i denne 
emnekreds turde være Herman Melvilles »Moby Dick ; 

or the Whale«. Melvilles bog, som jeg straks skal vende 
tilbage til, rejser mange spørgsmål, men det, som tyde-
ligst bider sig fast, er også det, der løber som en under-
strøm i de fleste fremstillinger : Hvem er hvalen ?

I sin ualmindeligt interessante og velskrevne bog 
»Leviathan ; or, the Whale« (Fourth Estate, New York 
2008, 454 sider) tager forfatteren Philip Hoare fat i 
hvalspørgsmålet ved at dykke dybt ned i såvel hvaler-
nes kulturhistorie som økologi. Bogen består af essays 
og reportager om hvalbiologi og hvalfangsthistorie 
og danner på den måde en slags pendant til Melvilles 
»Moby Dick«). Således bliver Hoares »Leviathan« en 
forskningsrejse både til hvalliv og ikke mindst til ond 

KÆMPER



og brat hvaldød, samt til romanen »Moby Dick« og 
hvad der lå bag Melvilles mægtige roman.

Da »Moby Dick« udkom i 1851 var den langtfra 
nogen kioskbasker. Samtiden var skuffet, eller snarere 
forvirret. Kritikerne og læserne var nemlig uenige om, 
hvad det var for en slags bog, Herman Melville havde 
skrevet; var der tale om en psykologisk undersøgelse 
eller en udpenslet naturvidenskabelig afhandling ? Var 
det måske en overlæsset eventyrhistorie i det maritime 
miljø eller en filosofisk betragtning med kulturkritisk 
brod ?

Den ydre fortælling – der er filmatiseret, bl. a. i 1956 
med Gregory Peck i hovedrollen – handler om unge 
Ishmael, der påmønstrer en hvalfangerskude, hvis kap-
tajn er besat af den hvide hval, kaskelotten Moby Dick, 
som tidligere har bidt hans ene ben af. Jagten på Moby 
Dick ude på verdenshavene 
pågår i det uendelige, og 
den store hval er perforeret 
af harpuner, nogle af dem 
af umålelig alder, uden at 
det går hvalen videre på. 
Udover selve dramaet har 
Melville yderligere spækket 
romanen med lange udred-
ninger om alt fra hvalbiologi og hvalfangst til hvalernes 
plads i vor forestillingsverden.

Modtagelsen af »Moby Dick« blev altså kølig, og 
Melville blev tvunget til at opgive sine forfatterdrøm-
me og i stedet ernære sig som toldtjenestemand. Han 
var snart glemt og fik først oprejsning i vor tid.

Monsteret Leviathan

Titlen på Philip Hoares bog, »Leviathan«, er valgt med 
omsorg, og det er åbenlyst, at forfatterens hensigt er at 
fremhæve den dobbelttydighed, som findes i Melvil-
les »Moby Dick«. Leviathan er visseligen det mytiske 
havmonster i Det gamle testamente. Det legemliggør 

ondskaben og straffes af Gud. Ofte omtales de store 
hvaler i litteraturen netop sådan – som uhyret 

Leviathan. Men i fortællingen forskydes per-
spektivet, og udyret skifter skikkelse.

Som Philip Hoare påpeger kende-
tegnes i særdeleshed den nordame-

rikanske moderniseringsproces 
af en fælles fjende : Vildmar-

ken. Bøfler og indianere 
og hvaler nedslagtedes. 

Hvalfangsten udvikledes til en krig ; der blev hugget 
og stukket og skåret og kogt besindelsesløst, blodet 
sprøjtede, og, skriver Melville i »Moby Dick« : »Hele 
skibet var som Leviathan selv«. Men hvis udyret er 
hvalfangstindustrien, hvem er så hvalen ?

Philip Hoare nærer en personlig interesse for store 
hvaler. Det mest givende i hans bog er dog ikke beret-
ningerne fra hvalsafarier ud for Azorerne, men hans 
øsen fra historiske kilder og ikke mindst, når han prø-
ver at samle puslebrikkerne, som Melville brugte, da 
han forfattede »Moby Dick«. At det drejer sig om ret 
mange brikker er nu ikke lige så overraskende som hvor 
godt Hoare har fået dem på plads.

Hvaloplyste byer

Det var Nederlandene, som for alvor indledte hvaljag-
ten i stor skala i Arktis. Stor-
britannien og USA fulgte 
senere efter, og de gik da ind 
i virksomheden med samme 
afsindighed, beslutsomhed 
og effektivitet som man 
opviste i slavehandelen. Og 
resultatet lod ikke vente på 

sig; allerede i midten af 1700-tallet var London verdens 
bedst belyste by takket være de fem tusind gadelygter, 
som brændte på hvalolie. By efter by lyste op – og 
hvalslagteriet forvandledes til en stadig mere lønsom 
storindustri. Men det var ikke alle hvaler, man kunne 
efterstræbe. Blåhvaler og finhvaler var alt for hurtige 
og store for at kunne dræbes af kastespyd fra udsatte 
småbåde.

Hvalfangeriet var et livsfarligt arbejde og den blo-
dige håndtering krævede en høj pris til og for hval-
fangerne.

Rædslen for hvaler, som satte sig til modværge, var 
et ofte tilbagevendende motiv i beretninger og mari-
nemalerier fra 1700- og 1800-tallene. For det meste var 
den rasende hval en kaskelot, som angreb båden nede-
fra og fik fangstmændene til at piske rundt i luften som 
bittesmå myrer.

En omtalt hændelse i begyndelsen af 1800-tallet ind-
traf, da hvalfangerskibet »Essex« fra Nantucket under 
en fangstrejse i Stillehavet blev ramt af forbitrede kaske-
lotter og sank. Besætningen gik i redningsbådene mens 
hvalerne svømmede rundt om den. Men det, der skræm-
te de snart udhungrede og tørstige hvalfangere var ikke 
hvalerne, men de kannibaler, som de troede levede på 
nogle øer, der kunne skimtes i horisonten, og som man 

for alt i verden ikke ville komme nær 



– noget, der dog fik den paradoksale konsekvens, at de 
skibbrudne blev tvunget til at æde hinanden.

Nu var det ikke kun Herman Melville, som inspire-
redes af denne begivenhed. Også Edgar Allan Poe tog 
sit udgangspunkt herfra i sin roman »The Narrative 
of Arthur Gordon Pym of Nantucket« (1838). Philip 
Hoare påpeger det som et mærkeligværdigt sammen-
træf, at den ulykkelige matros, der blev ædt af kamme-
raterne i Poes roman, hed Richard Parker – præcis som 
den skibsdreng, der i virkeligheden fortæredes af en 
skibbruden besætning på en skude mellem Southamp-
ton og Australien. Den mindesten, som rejstes i Sout-
hampton, bærer i øvrigt den makabre tekst : »Though 
he slay me yet will I trust in him«, skønt han ihjelslog 
mig vil jeg alligevel stole på ham.

Mocha Dick

Side om side med »Essex«s skæbne publiceredes i 1839 
en beretning af den opdagelsesrejsende Jeremiah Rey-
nolds, som muligvis kan have opsnappet historien på 
en af sine rejser. »Mocha Dick : Or the White Whale 
of the Pacific« portrætterede en helhvid kæmpekaske-
lot – »he was as white as wool«, han var så hvid som 
uld – der gjorde livet usikkert for hvalfangere på den 
sydlige halvkugle. Ifølge Reynolds skulle den vældige 
Mocha Dick være mindst 30 hvalfangeres banemand, 
og have knust et antal fangstbåde etc.

At denne historie var afgørende for Melville er ind-
lysende, ikke mindst fordi der virkelig synes at have 
været en stor kaskelot, som angreb amerikanske, bri-
tiske og russiske hvalfangere fra Falklandsøerne til det 

japanske hav, indtil en svensk hvalfanger dræbte den 
i august 1859.

At Melville i de unge år selv tog hyre på en hvalfan-
gerskude og deltog i adskillige eventyr til havs er et vel-
kendt faktum. Philip Hoare påviser dog, at der fandtes 
yderligere tre personer, som på afgørende måde inspire-
rede Melville. For det første var det vennen Nathaniel 
Hawthorne (1804-64), den amerikanske forfatter, der i 
hvert fald indirekte bidrog til, at »Moby Dick« tilførtes 
en moralsk dimension og psykolgisk fordybelse.

Den anden var naturforskeren Thomas Beale. Hans 
»The Natural History of the Sperm Whale« fra 1839 var 
det grundlæggende værk om kaskelottens biologi, og 
den bog var et overflødighedshorn for Melville.

Den tredje kilde var hvalfangeren og polarforske-
ren William Scoresby, som i sit klassiske to-binds værk 
»An Account of the Arctic Regions with a History and 
Description of the Northern Whale-Fishery« fra 1820 
bl. a. beskrev hvaler, der svømmede omkring med sten-
alder-harpuner i sig.

Norges bidrag

Melvilles »Moby Dick« kan læses som en allegori over 
grådighed og blodtørst. Philip Hoare giver dog temaet 
en tand mere, når han giver sig i kast med det mørke 
1900-tal. Sjældent eller aldrig har Leviathan fremtrådt 
så tydeligt som da, synes han at mene.

Den nye æra indledtes i 1868 med nordmanden 
Svend Foyns mange udspekulerede opfindelser, som 
yderligere effektuerede jagten – og som anvendes den 
dag i dag. Først og fremmest var det hvalkanonen, der 
blev ladet med granatudstyrede harpuner med hen-
blik på at eksplodere inde i dyrets krop og forårsage 
chok-blødninger. Med dem blev det muligt at give 
sig i kast med de rigtigt store og hurtige hvaler. I 
hundredetusindvis slagtedes blå- og finhvalerne, 
og den ubesindige jagt drev snart hvalerne ud på 
kanten af udryddelse. Først da de blev kom-
mercielt uinteressante at jage trådte beskyttel-
sesforanstaltninger i kraft. Svend Foyn endte 
med at blive nationalhelt og Norges rigeste 
mand.

»For Philip Hoare er den industrialise-
rede hvaljagt et udtryk for en forhærdet 
civilisation. Og selv om han ikke siger 
det rent ud antydes såvel i Leviathan-
skikkelsen som i Moby Dick et svar 
på det indledende spørgsmål : Hvem 
er hvalen ? Vi er hvalen«.  

Oversættelse: Ole Oxholm

Navne i teksten:

Herman Melville (1819-91), amerikansk forfatter, der 
stort set kun huskes for »Moby Dick«.

Edgar Allan Poe, amerikansk forfatter (1809-49) af ikke 
mindst uhyggelige historier.

Jeremiah Reynolds (1�99-1858), amerikansk jurist, 
skribent og opdagelsesrejsende.

Thomas Beale (180�-1849), engelsk kirurg og skibs-
læge, senere, virksom i London som hospitalslæge.

William Scoresby (1�89-185�), engelsk arktisk opdagel-
sesrejsende, hvis far af samme navn skabte en privatfor-
mue på hvalfangst. Byen Ittoqqortoormiit/Scoresbysund 
i Østgrønland er opkaldt efter ham.

Svend Foyn (1809-94), norsk skibsreder, hvalfanger 
m.m., der indførte verdens første granatharpun.  Red.



Tar man flygtåget från Oslo till Gardermoen kan man 
inte undgå de bildskärmar som mal nyhetsnotiser och 
börsnoteringar växlande med reklam för högteknologi-
ska eller finansiella produkter. Det är som det är på alla 
liknande ställen i hela världen, dock med ett undantag. 
I den norska versionen blandas reklamen med film- 
snuttar som visar våghalsiga idrotter i naturromanti-
ska miljöer : i kanot utför en fors, klättring uppför ett 
stup, skidvolter nedför obanade pister. Jag inbillar mig 
att denna konstellation meddelar någonting om feno- 
menet Norge: avancerade kommunikationer, finan-
siellt och teknologiskt självförtroende, blandat med 
föreställningar om att Norge egentligen består av ren 
»natur« som man bara kan umgås med på fysiskt utma-
nande vis. Norway. Powered by Nature – som det heter 
i årets turistreklam.

Liknande motsättningar är sen länge politiskt inar-
betade under namn av »distriktspolitik« : den starka 
koncentrationen till Osloregionen motarbetas, vid 
stortingsvalen, av att Oslorösterna är mindre värda än 
rösterna från norr, där naturen anses bevarad tillsam-
mans med de traditionella näringarna, särskilt fisket. 
De kommunala anslagen fördelas efter samma princip: 
mest till de minsta. Det är också påfallande mycket 
mer traditionellt liv i den norska landsbygden än i den 
svenska.

Norska egenheter

Att Norge ställt sig utanför den europeiska gemen- 
skapen verkar följa av en liknande logik: i många avse-
enden är Norge det mest avancerade landet i Europa, 
vilket också gäller anpassningen till den gemensamma 
marknaden. I mitt lilla område, som är universitetet, 
var faktiskt Norge det första landet i Europa som drev 

igenom den strömlinjeformning av de europeiska uni-
versiteten som går under namnet Bolognaprocessen. 
Men denna välutvecklade anpassningsförmåga står på 
intet vis i vägen för att Norge kan uppfatta sig som 
»självständigt« gentemot Europa, som »annorlunda« 
och på något vis mer naturligt.

Ovanstående norska egenheter har fallit mig in när 
jag har orienterat mig i litteraturen av och om Knut 
Hamsun. Det är i år 150 år sedan Hamsun föddes och 
detta markeras av att man inviger ett spektakulärt 
Hamsun-center på Hamarøy, där han växte upp och 
även bodde några författarår. Uppmärksamheten har 
också lett till förnyad »debatt« om hur man egentligen 
ska förhålla sig till den besvärlige författaren. Besväret 
består förstås i hans politik : den gamle Hamsuns oför-
behållsamma och aktiva stöd till de nazistiska ocku-
panterna var väl förberett av hans anti-moderna håll- 
ningar, som blommade ut främst i hans romaner från 
1910-talet. Läser man till exempel »Segelfoss stad« eller 
»Kvinnfolken vid brunnen« så slås man av berättarens 
aversioner mot exempelvis industri, fackföreningar, 
tidningar, teater, filologi, turister, engelsmän, Kristia-
nia, konserverad mat, löständer, aborter, för att bara 
nämna några idiosynkrasier. Hamsun skildrar en tid 
som gått ur led, där människorna övergett sitt natur-
liga tillstånd, det vill säga manuellt fiske och jordbruk, 
och i stället fångats i modernitetens elände. I »Markens 
gröda«, som skrevs mellan dessa romaner, möter vi i 
gengäld en hänförd hyllning av jordarbetet och där är 
fienden helt enkelt »staden«. 

Den norske lösningen

Det var »Markens gröda« som gav Hamsun Nobelpri-
set 1920 och det var de civilisationskritiska romanerna 

Knut Hamsun og det norske problem

Af Arne Melberg, Institut for litteratur,  
områdestudier og europæiske sprog. 
Forfatteren er svensk, skriver på svensk og er professor 
i litteraturvidenskab ved Universitet i Oslo. 

I 150-året for forfatteren Knut Hamsuns fødsel er der (igen) stor debat i Norge 
om ham. Her bringer vi en svensk forskers vurdering af bøger, personer og aspek-
ter i debatten.
Arne Melberg mener, at den bedste løsning på »problemet Hamsun« er at »idiot-
erklære« politikeren Hamsun for fortsat at kunne beundre digteren Hamsun. 
Men eftersom nazisten Hamsun hyldede netop det, der ligger tæt på den norske 
selvforståelse, peger han på, at »Norge snarare har et norskt problem«.
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som betydde det stora publikgenombrottet i Norge  
och snart också i Tyskland och på några andra håll i värld- 
en – i mindre grad i Sverige och nästan inte alls i Eng-
land och USA. Med min inledning ville jag antyda att 
Hamsun slog an något som var och fortfarande är djupt 
förankrat i Norge, om än numera uttunnat till politiska 
konventioner, ideologiska reflexer och turistreklam. 
Därmed inte sagt att Norge följde Hamsun in i nazis-
men. Även om inte alla norrmän var »motståndsmän« 
under kriget, som efterkrigsideologin gärna gör gällan-
de, så sjönk det norska intresset för Hamsuns produk-
tion dramatiskt i takt med att han från ungefär 1935 
började presentera sig som nazist. När han fyllde 80 år 
några dagar före krigsutbrottet 1939 var den norska 
hyllningen återhållsam. I gengäld tog sig följande tyska 
toppar tid att sända hyllningstelegram : Hitler, Göring, 
Goebbels, Schirach, Ribbentrop, Rosenberg. Hamsun 
tackade genom att ge sin Nobelmedalj till Goebbels.

Den norska lösningen på det som började bli pro-
blemet Hamsun var att idiotförklara politikern för att 
kunna fortsätta hylla »diktarhövdingen«. Det är en 
klassisk lösning som går tillbaka ända till Platon, som 
ju inte ville släppa in oansvariga diktare i sin idealstat. 
Den norska varianten kulminerade efter kriget, när 
man beställde en psykiatrisk examination av diktaren. 
Den kom inte oväntat fram till att han var senil, således 
oansvarig. Den snart 90-årige Hamsun svarade med att 
skriva »På igenvuxna stigar«, en välskriven och bitvis 
rörande bok där han ljuger friskt om sin politik.

Hamsun-kritik och självkritik

Hannah Arendt skriver i en essä om Bertolt Brecht att 
denne straffades av gudarna för sin lojalitet mot Stalin 
och stalinismen. Hon syftar på att han skrev mindre 

och sämre under sin tid som statsdramatiker i Öst-
tyskland. (Det är för övrigt tankeväckande att Hitler-
dyrkande författare med rätta utsätts för eftervärldens 
kritik medan man överser med Stalindyrkarna). Något 
liknande kan man säga om Hamsun : hans tid som 
aktiv nazist sammanfaller med att han inte längre ville 
eller kunde skriva. Med romanserien om äventyraren 
August avslutas den civilisationskritiska attacken och 
»Ringen sluten« från 1936 är ett slags epilog – appen-
dixet »På igenvuxna stigar« kom ju efter hans »fall«. 
Efter hans död 1952 repade sig det norska intresset 
även om man än idag inte riktigt vet hur man ska han-
tera »problemet Hamsun«. Att idiotförklara politikern 
Hamsun är fortfarande frestande : därmed räddar man 
författaren och skriver samtidigt under på den histo-
riska bilden av Norge som enat i tappert motstånd 
under kriget. Problemet är att man samtidigt måste 
underkänna den naturdyrkande civilisationskritik som 
föregick och motiverade Hamsuns nazism – och, som 
jag har antytt : element av sådan kritik bidrar ännu till 
norsk självförståelse. Välkommen Hamsunkritik blir 
med andra ord lätt till ovälkommen självkritik.

Bäst är nog att försöka glömma den kritiske Ham-
sun och istället glädja sig åt hans psykologiska skarp-
syn, hans mustiga språk, hans humor och den ännu 
ofarliga naturromantiken i de tidiga böckerna. När 
»Markens gröda« häromåret dramatiserades och spe-
lades med stor framgång på Nationaltheatret var det 
knappast Hamsuns ideologi som bejublades utan 
Sebastian Hartmanns spektakulära iscensättning. 
Den tidige Hamsun kan man läsa för den maniska 
konsekvensen i »Svält« och den pittoreska romanti-
ken i »Pan«. Den sene Hamsuns böcker om August 
kan man väl svälja som underhållande skrönor. Men 
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»Segelfoss stad« gissar jag att man inte läser 
alls. Sigrid Combüchen, i sin fina bok om 
Hamsun som »Livsklättraren« (2006), för-
söker göra den läsbar genom att betona den 
demoniskt ondsinta samhällsvisionen. Själv 
slogs jag av att Hamsun gör allting smått: 

han berättar föraktfullt nedlåtande om en 
småstad befolkad av små människor styrda 
av småaktiga bevekelsegrunder. Jämför man 
med samtida litterära småstäder – Hjalmar 
Bergmans Wadköping, Ludvig Nordströms 

Öbacka, Birger Sjöbergs Lilla Paris – utmärker sig 
Hamsun genom att alldeles sakna den godmodighet 
som är obligatorisk i de svenska versionerna.

Sigrid Combüchens Hamsun
Combüchen förenar uppskattning av författaren Ham-

sun med en skarp och kritisk blick på per-
sonen och politikern. Det som är bra med 
författaren – mångstämmighet, motsägel-
sefulla och sammansatta karaktärer – mot-
varas av mindre tilltalande drag hos perso-
nen Hamsun. Combüchens Hamsun har 
bara en sak i huvudet: att skriva. När skri-
vandet går trögt är han odräglig, när det 
går bra försvinner han från världen, när det 
upphör kommer han tillbaka på sitt värsta 
humör. När författarskapet är avslutat blir 
han rentav nazist. Combüchen kan stödja 
sig på en hel del biografisk forskning, där 
man på senare år gått i närkamp med »pro-
blemet Hamsun«. Ståle Dingstad, med 
»Hamsuns strategier« (2003), läser det 
senare författarskapet i ljuset av Hamsuns 
politik och går tillrätta med tendensen att 
döma personen men frikänna författaren. 
Jørgen Haugan, i »Solgudens fall« (2004), 
finner en stark kontinuitet av fascistisk 
ideologi i hela författarskapet. Ingar Slet-
ten Kolloen utrustades av förlaget Gyl-
dendal med en stab av medarbetare, som 

hjälpte honom att gräva fram alla upptänkliga detaljer 
för att därmed skriva en »definitiv« biografi. Det blev 
två bastanta band, »Hamsun, Svermeren« (2003) och 
»Hamsun, Erobreren« (2004), som med stor inlevelse 
berättar om Hamsuns liv och verk. Den mest impone-

Navne i teksten:

Hjalmar Bergman (1883-1931), fremtrædende svensk forfatter 
Sigrid Combüchen (1942-), tyskfødt, alsidig svensk skribent, kritiker, biografiker
Ståle Dingstad (1965-), norsk litteraturforsker, dr. phil., bøger og artikler om bl.a. Hamsun
Knut Hamsun (1859-1952), forkætret norsk forfatter og nobelpristager
Thorkild Hansen (192�-89), dansk forfatter, skrev bl.a. stort trebindsværk om Hamsun
Sebastian Hartmann (1968-), tysk teaterinstruktør, Leipzig
Jørgen Haugan (1941-), norsk universitetslektor, dr.phil., forfatter
Lars Frode Larsen, Oslo, norsk Hamsun-forsker, har bl. a. fremdraget ukendte arbejder af Hamsun.
Birger Sjöberg (1885-1929), svensk forfatter, sanger og komponist (Fridas viser).
Ludvig (Lubbe) Nordström (1882-1942), svensk journalist og forfatter 
Ingar Sletten Kolloen (1951-), norsk dramatiker, forfatter, biografiker, journalist
Jan Troell (1931-), fremtrædende svensk filminstruktør (Udvandrerne, 19�1, Maria Larssons eviga ögonblick, 
2008).

Her ses Knut Hamsun til højre 

sammmen med den norske kom-

ponist Christian Sinding og forfat-

teren Gunnar Heiberg (i midten). 

Billedet er malet af nordmanden 

Henrik Lund (18�9-1935)
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Lille ordliste 

anslagen bevillinger
drag træk
envist stædigt
filmsnuttar filmstumper
fors fos, vandfald, elv
fortfarende fortsat
föregick gik forud for
företräde forrang
gemenskap fællesskab
gentemot lige over for; i forhold til
gröda grøde
håll her: områder, steder
idiosynkrasi overfølsomhed, modvilje mod div.
Idiotförklara  her : »idiot-erklære« ; sindssyg, ånds-

formørket
kanot kano
livsklättraren klättraren: Person der klatrer
löständer gebis; forlorne tænder
mal her: viser, ruller  
mustiga kraftige, saftige
numera efterhånden
odräglig ulidelig, utålelig
olikartade uensartede
repade her: genoprettedes
rösterna stemmerne (til valg)
självförtroende selvtillid
skidvolter skikolbøtter el. lign.
ställen steder
stup afgrund; klippe
syftar på her: henviser  til
tröttna på trættes af
tävla konkurrere
undantag undtagelse
ungefär omtrent
uppskattning påskønnelse
utmanande udfordrende
uttunnat udtynde; udvande
våghalsiga dumdristige
även også; endog
återhållsam tilbageholdende

rande biografiska insatsen står Lars Frode Larsen för: 
i »Den unge Hamsun« (1998–2002) dokumenterar 
han i tre volymer Hamsuns liv, praktiskt taget från 
dag till dag, fram till det sensationella genombrottet 
med »Svält‹ (1890).

De biografiska attackerna är således många och olik- 
artade. De utgör faktiskt en intressant provkarta på 
den litterära biografins svängrum. Lars Frode Larsen 
satsar på detaljrik och saklig dokumentation. Kolloen 
verkar ibland vilja tävla med Hamsun själv genom att 
låna av hans språk, inte minst när han kan vända det 
mot Hamsun själv och beslå honom med lögner och 
undanflykter. Det gäller också hans porträtt av Ham-
suns andra hustru, Marie, som här kommer till tals och 
får ett slags upprättelse. Kolloen korrigerar den myt 
som cirkulerat om Marie Hamsun som den häxa som 
förförde den stackars mannen till nazism – en populär 
tanke hos många Hamsun-beundrare. I Thorkild Han-
sens »Processen mot Hamsun« (1978) skrivs denna myt 
med stora bokstäver, för att leva vidare, om än nedto-
nad, i Jan Troells filmatisering. Kolloens inlevelse har 
sina risker: ibland vet man inte riktigt vems språk man 
egentligen läser. Men i stort sett har det blivit en både 
tillförlitlig och medryckande läsning.

Sympatisk litterär metod

Combüchen står för en helt annan attityd: hon utgår 
från att ingen biografi kan vara slutgiltig och ingen 
tolkning definitiv. Hon drar i det biografiska mate-
rialet, följer trådar i olika riktningar, jämför med lit-
teraturen, funderar, tolkar. Jag har stor sympati för 
detta sätt att bedriva litterär biografi : hon avstår från 
den biografiska tvärsäkerheten som vill säga hur allting 
egentligen förhöll sig. Hon avstår emellertid inte från 
att fälla omdömen och markera egna meningar; hon 
tillåter sig att ta Hamsun i örat eller tröttna på hans 
idiosynkrasier men hon fortsätter ändå att läsa och vär-
dera hans böcker.

Hos Combüchen förskjuts »problemet Hamsun« 
till en problematik som Hamsun inte alls är ensam 
om: nu gäller det förhållandet mellan liv och dikt hos 
en författare som envist prioriterar dikten, samtidigt 
som han predikar livets företräde. Men Combüchen 
är ju inte norsk och det som i Norge uppfattas som 
»problemet Hamsun« uppfattar jag inte bara som ett 
Hamsun-problem utan också som ett norskt problem : 
upphöjer man en författare till »diktarhövding« så får 
man räkna med att han förr eller senare »faller«. Upp-
fattar man sitt land som »annorlunda«, som ren »natur« 
och som »självständigt« i förhållande till resten av värld- 
en, så får man problem med en författare som säger att 
landet borde vara just det – och som drar förskräckande 
ideologiska konsekvenser därav. 
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»Heimskringla« udvider 
og åbner en ny database

Det nordiske internetprojekt 
»Heimskringla«, også kendt som 
»Norrøne tekster og kvad«, har 
udvidet tekstsamlingerne og åbnet 
en ny database, der bygger på Wiki-
teknologien og har givet projektet 

Nye bøger
Mandag d. 09. november udsender forlaget Lindhardt 
og Ringhoff bogen »Tronfølgernes polarrejse«.

Kronprinsesse Victoria og 
kronprinserne Frederik og 
Haakon har i de senere år besøgt 
polarområderne og orienteret sig 
om den skrøbelige og miljøsår-
bare natur i lyset af klimaforan-
dringerne.

Udover bogens billedstof er 
der artikler skrevet af tronarvin-
gerne og af deltagende forskere 
på rejserne.Bogen er på 160 sider 
og koster ca. kr. 300.-

Bernt	 Stenmark : Vänner i 
Norden; Nakskov, Rjukan, Sand-
viken och Varkaus ; En bok om vänortskedjan. Udgivet 
af Sandvikens kommune i samarbejde med den tidli-
gere Nakskov kommune, Tinn kommune, Norge, og 
Varkaus kommune, Finland. Med  DVD i plastlomme. 
2009. Dokumentation af baggrunden for venskabsby-
kæden, oprettet i 1947.

Nyt nordisk radiomagasin

RadioNorden hedder et nyt radio-
magasin, som i august blev intro-
duceret på den godt et år gamle 
kultur- og samfundsradio, Den 
2. Radio, der distribueres dels via 
nettet på www.den2radio.dk, dels 
udsendes på 23 regionale og lokale 
radiokanaler i Danmark.

Magasinet orienterer om nordisk 
litteratur, teater, film, musik og bil-
ledkunst, store nordiske kultur- og 
samfundsbegivenheder og politiske 
og faglige tendenser i samfundsmo-
dellerne. Der bringes også indslag 
om nordiske interesser i Østersø-
området, Nordens rolle i Europa, 
og korte nordiske nyheder.

En bevilling fra Nordisk Kultur-
fond sikrer økonomien til udgan-
gen af næste år.

Kongelig hæderspris

Roma-fotografen Joakim Eskildsen, 
der blev portrætteret i NORDEN 
Nu nr. 2, marts 2009, i en artikel 
af Gunilla Heick, modtog ved ved 
en festaften i DR-Koncerthuset i 
København 19. september Kron-
prinsparrets såkaldte stjernedrys-
pris. Kronprinsparret overrakte selv 
prisen til Joakim Eskildsen. Den er 
på 50.000 kr.

Sammen med sin finskfødte 
hustru, Cia Rinne, der er forfatter 
til bogens tekst, og med forord skre-
vet af den tyske nobelpris-forfatter 
Günter Grass, har Joakin Eskildsen 
udgivet bogen »The Roma Jour-
neys«.

Lars	 Ericson	Wolke	:	 Det stockholmske blodbad 
1520 ; Massakren, der rystede Norden. 252 sider. Kr. 

268.- Askholms Forlag. 2009. 
En minutiøs gennemgang af de 
voldsomme begivenheder i den 
svenske hovedstad.

Siri	Ingvaldsen,	Thomas	Lars-
son	and	Erik	Overgaard	Peder-
sen: Democracy and the Welfare 
State – the Nordic Nations Since 
1800. Udgivet med støtte fra bl. a. 
Nordisk Kulturfond og Forenin-
gen Norden i Norge. 214 sider. 
Turbine. 2009. Om Nordens 
moderne historie fra Napole-
onskrigene til moderne stater, bl. 

a. med henblik på historieundervisning.
Einar	Már	Guðmundsen	: Hvidbogen – Krisen på 

Island. Oversat fra islandsk af Erik Skyum-Nielsen. 192 
sider, kr. 249.- Informations Forlag. 2009. Den kendte 
forfatters gennemhegling af grådigheden, finanskrisen 
og fallitten i Island.
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en mere overskuelig og brugerven-
lig opsætning. Projektet, hvis mål 
er at formidle norrøn litteratur på 
nettet, er baseret på frivillig indsats 
og drives uden offentlig støtte.

Foruden de norrøne tekster kan 
man finde forskellige oversættelser 
til nyere skandinaviske sprog, klassi-
ske videnskabelige tekster og andet 
baggrundsmateriale, hovedsagelig 
ældre ting fra før 1900. Alt i alt er 
der ca 1700 unike tekster. Projektet 
har et digitalt spørgehjørne, hvor 
man kan stille relevante spørgsmål. 
Databasen indeholder også en fyl-
dig oversigt over eksterne nethjæl-
pekilder, et såkaldt e-bibliotek.

»Heimskringla« har domæne i 
Norge og blev grundlagt af islæn-
dingen Jon Julius Sandal i 2002, og 
sammen med sin danske partner, 
Carsten Lyngdrup Madsen, den 
færøske kunstner Anker Eli Peter-
sen er og en håndfuld frivillige er 
der opbygget den største søgbare 
samling af norrøne tekster og artik-
ler herom på nettet.

Adresse : www.heimskringla.no

Yderligere oplysninger :  
Carsten Lyngdrup Madsen,Karup :  
carsten@heimskringla.no ÅRETS 

JULEGAVE



H.E. Sørensens bøger om de nordiske lande

Det er en flot serie, skrevet med en utrolig viden og indsigt. H.E. Sørensen kan kunsten at gøre tungt og indviklet stof 

letforståeligt og spændende. Man er simpelthen i godt selskab, og går turen nord på denne sommer, er det mere end 

oplagt atr medbringe H.E. Sørensens bøger som vejviser.

Anette Jensen - leder af Nordiske Informationskontor (Flensborg) i Flensborg Avis

Alle tre bøger 

Nu kun kr.150,-

Bestil seks svanekrus 

fra Foreningen NORDEN 

hos din lokalafdeling
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Grønland er fantastisk og meget anderledes end det meste af den 
øvrige verden.

Det tager kun 4½ time at flyve til Grønland, og med en 
tidsforskel på fire timer kan man allerede på dag eet tage fat på 
oplevelserne. Fx at stå med tre km is under sig og skue ud over 
det uendelige ishav, eller være heldig at se nogle af de mere end 
8000 moskusokser, der findes i området omkring Kangerlussuaq 
(Søndre Strømfjord).

Allerede næste dag gælder det Ilulissat (Jacobshavn) 250 km 
nord for Polarcirklen, hvor vi skal bo på Grønlands eneste fem-
stjernede hotel - Hotel Arctic - i fire døgn. Fra hotellet er der 
udsigt til den ubeskrivelige smukke Isfjord – optaget i 2004 på 
Unescos verdensarvliste. Luften er ca. minus 10 – 15 grader, men 
ikke så koldt som det lyder, da luften er tør og ren.

Om vinteren er der rig mulighed for at køre på hundeslæde. 
Det er nok den eneste by i verdenen, hvor man har vejskilte med 
hundeslæde på, for her har hundeslæderne fortrinsret. I Ilulissat 
bor der 4500 mennesker og mindst 3500 slædehunde.

Der er masser af kultur i Ilulissat by. Man kan besøge den gamle 
trækirke Zionskirken, Knud Rasmussens hus og fx se »Brættet«, 
hvor fangerne sælger dagens fangst, eller vælge en tur til den gamle 
boplads Sermermiut.

Med andre ord – du er på vej til Grønland – til uforglemme-
lige oplevelser i fantastiske omgivelser i julemandens land. Grøn-
landsturen var måske værd at overveje som julegave !

Yderligere orientering samt tilmelding : Helge Sørensen, tlf. 
5581 6206 eller mail : helge.soerensen@mail.dk inden 01 JAN 
2010.

GRØNLAND
Specialrejse til Diskobugten
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