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NY NORDISK SKOLE TIL DEBAT
Konceptet Ny Nordisk Skole er fortsat under udvikling 
rundt om i landets skoler. Foreningen NORDEN er aktivt 
involveret i projektet, og ved landsforeningens repræ-
sentantskabsmøde orienterede skoleleder Marianne 
Fløe Hestbjerg, Naur Sir Skole, Holstebro, på en meget 
engageret måde om denne skoles deltagelse heri. Læs 
mere om hendes indlæg side 11.

NY LANDSFORMAND BUDT VELKOMMEN
Ved dette års repræsentantskabsmøde i Foreningen NORDEN 
blev foketingsmedlem og tidligere minister for nordisk samar-
bejde, Karen Ellemann, eenstemmigt valgt til ny landsformand. 
Her ses hun på talestolen på Frederiksberg Rådhus. Læs mere 
om mødets drøftelser  - og om den nye landsformand   side 3 - 12.

NY BIOGRAFI OM KENDT LYSMAGER

NY MÆRKEDAG FOR KENDT SKULPTUR
Den 23. august for 100 år siden blev Den lille havfrue sat på 
sin plads på stenen ved Langelinie i København, hvor hun stadig 
er turistmål nr. 1 i hovedstaden. Læs mere side 20 - 24 om 
havfruens tilblivelse og skæbne gennem årene - sammen med 
en fortælling om andre kendte skulpturer i de nordiske lande.

Under temaet Litteratur i Nor-
den præsenteres professor 
Hans Hertels nye omfattende 
biografi om Poul Henningsen 
- uden sminke og langt mere 
sammensat end sit image. Han 
skildres her både som arkitekt 
og lysmager, multikunstner, rigs-
vækker og offentlig figur, ligesom 
der er skildringer af hans nordi-
ske relationer bl.a. om  eksil - 
årene i Stockholm under besæt-
telsen. Læs mere side 31.
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NYT FRA REDAKTIONEN
Kontakten med læserne og 
dermed bl.a. med landsfor-
eningens medlemmer er 
meget væsentligt.

Derfor er en enhver henven-
delse - positiv eller negativ 
- altid velkommen. Således 
var det årlige repræsentant-

skabsmøde i landsforeningen en god anledning 
til en fornyet kontakt med de meget aktive 
læsere, som lokalafdelingernes ledelser natur-
ligt nok udgør. 

Der fremkom mange gode ideer til yderligere 
artikelstof, selvom jeg atter måtte pointere at 
der er truffet den principielle beslutning, at 
omtaler af kommende arrangementer i lokal-
afdelinger og kredse, er noget der hører til på 
lokalt niveau. Det kan være via medlemsbreve, 
programmer eller annoncering, så selvom infor-
mation om medlemsmøder i andre dele af riget, 
måske kan være inspirerende, må denne infor-
mation  blive hentet hjem på anden vis.

 Det kan f.eks. ske via landsforeningens hjemme-
side, hvor alle interesserede kan finde lokalafde-
lingerne og kredsenes medlemstilbud - naturlig-
vis i dét omfang, de er lagt ind på hjemmesiden.

Negativ kritik er som nævnt også velkommen, og 
en én sådan mødte jeg efter udgivelsen af for-
rige nr. af bladet. En meget vred kvindelig læser 
klagede pr. telefon over, at der i en omtale af 
forfatteren Joánes Nielsens nye bog var benyttet 
overskriften ”Slægtsdrama i Færøerne” - og ikke 
”på Færøerne”.

Dét måtte naturligvis undersøges yderligere, 
og bladets - og landsforeningens sprogekspert, 
Henrik Hagemann, blev fluks konsulteret. Hans 
svar var følgende:

”Det er udmærket at bruge ”i Færøerne”, når 
man lægger vægt på landet. Hvis det er ø – aspek-
tet, er ”på Færøerne” det bedste. Men ingen af 
delene er ukorrekte. Samme forhold gør sig gæl-
dende for Island og Grønland. I øvrigt findes der 
ingen regel af den art i Retskrivningsordbogen; 
det er alene et spørgsmål om sprogbrug.”

Der er således rimelig stor valgfrihed hvad dét 
angår, men det gør jo ikke usikkerheden min-
dre overfor hvad man skal vælge i det enkelte 
tilfælde…
God læselyst !

Med sommerhilsen
Preben Sørensen
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Indhold

 Foreningen har været en del af min bevidsthed siden barndommen, hvor flere familie-
medlemmer var medlemmer af foreningen. Derfor var jeg også glad for at blive minister 
for det nordiske samarbejde ved siden af min miljøministerpost i den forrige regering, 

og i dag er jeg med i Nordisk Råd.

Det nordiske har som sagt altid stået stærkt i min bevidsthed. Og i dag, hvor alting udfordres 
af den globale udvikling, ser jeg store værdier i det nordiske samarbejde. Hvis vi skal gøre 
os på den globale scene, er det vigtigt, at vi optræder sammen med andre, vi har et nært 
værdifællesskab med. Og så er det godt, at det nordiske samarbejde har så stor folkelig 
opbakning. Alle elsker Norden! Og det er ikke mindst denne forenings fortjeneste. 

I snart 100 år har foreningen med succes arbejdet for det folkelige fællesskab i Norden.  
Derfor handler samarbejdet også om mennesker. Om at komme hinanden nærmere i et 
åbent fælleskab, der ikke slutter sig om sig selv, men ser visionerne for et fællesskab med 
andre. Præcis som det begyndte umiddelbart efter første verdenskrig: som et fredsprojekt, 
hvor samarbejdet skulle afløse modsætningerne.  Ikke bare i vores region, men 
europæisk og globalt.

Derfor er det også vigtigt fortsat at sikre, at Norden og det nordiske 
samarbejde tager udgangspunkt i mennesker. Det er det, vi er til 
for - det er vores ekspertise. Og med det følger kvalitet. Et nordisk 
kendetegn i verden omkring os er kvalitet. Nordisk design, mad og 
teknologi, nordisk demokrati, velfærd og sammenhængskraft, 
nordiske løsninger på miljøområdet, sundhedsområdet og for-
brugerområdet – alt det er forbundet med respekt rundt om i 
verden på grund af kvalitet. 

Det skal vi også forfølge de kommende år. Både når det drejer 
sig om samarbejdets indhold og form. Det giver store udfor-
dringer, for begge dele skal fornyes. Indholdet skal tale til nuti-
den og fremtiden – fortiden er så vores gode ballast. Formerne 
for samarbejdet skal også matche indholdet, og det er ikke sik-
kert, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd skal se ud, som de 
hele tiden har gjort i de sidste hhv. 60 og 40 år. 

Det eneste sikre er, at det fortsat er brug for Norden og vores forening.

Norden står stærkt i fremtiden

Jeg glæder mig til arbejdet som landsformand for Foreningen NORDEN. 

Af Karen Ellemann – landsformand
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-Der er behov for en vitalisering af det nordiske samar-
bejde også i fremtiden. På områder som demokrati, iden-
titet og fællesskab skal der ske en videreudvikling. Klarere 
forpligtelser i samarbejdet om et grænseløst Norden; et 
stærkere kulturelt fællesskab; et nordisk kundskabsom-
råde; et mere åbent og konkurrencekraftigt Norden og 
en stærkere nordisk profil i den europæiske integration 
er også vigtige udviklingsområder, understregede lands-
formand Arne Nielsen i sin beretning ved Foreningen 
NORDEN`s repræsentantskabsmøde den 4. maj i Frede-
riksberg Rådhus:

-Det nordiske samarbejde er folkeligt og skabt af folket. 
Skandinavismen i slutningen af 1800-tallet, dannelsen af 
Foreningen NORDEN i 1919 og opblomstringen af den 
nordiske samfølelse efter afslutningen af 2. verdenskrig 
gav grundlaget for oprettelsen af de officielle nordiske 
institutioner med Nordisk Råd i 1952 og Nordisk Minister-
råd i 1971. Det nordiske samarbejde har en dyb folkelig 
forankring hvilket giver det en unik legitimitet.

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

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

-Dette står i modsætning til det europæiske samarbejde, 
som det nordiske samarbejde naturligt nok spiller op til. 
Det europæiske samarbejde er dannet af regeringerne på 
samme tidspunkt som det officielle nordiske samarbejde, 
men uden en forudgående 100-årig folkelig proces. 

-Nogle modstandere af EU - samarbejdssystemet har 
brugt det nordiske samarbejde som et alternativ til det 
europæiske. Det er fuldstændig urealistisk når forudsæt-
ningen, indholdet og strukturen er så forskellig. Til gen-
gæld kan det give baggrunden for at forstå, hvordan de 
to samarbejdssystemer kan supplere hinanden nu og i 
fremtiden.

Det nordiske værdifællesskab 
-Grundlaget for den nylige opblomstring af det nordiske 
samarbejde skal findes i de fælles værdier og det fælles 
samfundssyn som præger de nordiske lande. Opbygnin-
gen af vores folkestyre med pluralisme og folkelig for-
ankring forudsætter en aktiv daglig medleven fra hele 
befolkningen i den politiske proces. Befolkningen reage-
rer hårdt og præcist hvis den ikke bliver taget med på råd. 
Politikken udvikles nedefra og opefter – ikke omvendt, 
fortsatte landsformanden. 

-At Norden i høj grad kan betegnes som et værdifælles-
skab, er der ingen tvivl om. Indadtil undervurderer vi 
potentialet. Vi har større behov for at markere forskellene 
indadtil end at udnytte fællesskabets potentiale udadtil. 
Vi tror selv at vi er så forskellige. Men når vi kommer uden 
for Norden, er der ingen der kan kende forskel på os. Og 
når vi nordboere er uden for Norden, finder vi alligevel 
ofte sammen i både lyst og nød. 

-Når folkelige organisationer mødes til internationale 
forhandlinger, bruges det nordiske samarbejde effektivt 
til at få indflydelse på beslutningerne. Det samme gør 

Brug for et mere vitalt 
nordisk samarbejde fremover
-og for en stærkere nordisk profil i det europæiske samarbejde, fastslog landsformand Arne Nielsen

Arne Nielsen på talerstolen i Frederiksberg Rådhus. Ved 
hans side ses mødets dirigent, kommunaldirektør Bjørn 
Thomsen, Frederiksberg.
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sig ofte gældende i officielle sammenhænge. Velorgani-
serede forhandlingsmønstre, som man ofte ser i EU-regi 
med faste daglige koordineringsmøder, kan ikke hamle 
op med et uformelt møde over morgenmaden en gang 
om ugen mellem nordiske forhandlere. Spørg bare vore 
FN-diplomater!

Behovet for sammenhold
-Norden har behov for at stå sammen, understregede 
Arne Nielsen. Små lande som de nordiske har behov for at 
stå sammen i en stadig mere internationaliseret verden. 
Hvis vi ikke udnytter fællesskabets potentiale, vil ingen 
opdage vi er tilstede. Små lande vil let kunne blive ført 
med strømmen i retninger vi ikke selv ønsker. 

-Vi har så meget at byde på. Vi har i Norden vist at vi 
kan skabe resultater og udvikle vore samfund, så de er 
blevet et forbillede for andre. Vi skal give fællesskabet 
en chance, ellers taber vi kampen om indholdet. Først 
når vi erstatter det nationale med det nordiske og lærer 
at indse, at vi faktisk har en rolle at spille i udviklingen af 
Europa, får vi indflydelse. 

-Så er vi ikke længere en ubetydelig prik på det europæi-
ske landkort. Så siger vi goddag i stedet for godnat. Så kan 
vi for alvor være med til at designe det nye årtusindes 
Europa, der bygger på forskellighed og gensidig respekt 
og hermed danner grundlaget for en fredelig sameksi-
stens på vort kontinent.

Der blev lyttet opmærksomt blandt deltagerne i det årlige 
repræsentantskabsmøde

Nationalstaten i forandring
-Nationalstaten som vi har kendt den i et par århund-
reder, er i forandring. Det vil også påvirke det interna-
tionale samarbejde. Hvor vi tidligere tænkte i geografisk 
afgrænsede regioner med nationalstaten i centrum, vil 
fremtidens samarbejde i højere grad komme til at dreje 
sig om interesse- og værdifællesskaber - også på tværs 
af grænser. 

-Derfor er Øresundsregionen vigtig for Danmarks ved-
kommende. Derfor er den skandinaviske triangel vigtig, 
og derfor er det dansk-tyske samarbejde mellem Sønder-
jylland og Slesvig-Holsten i grænseregionen vigtig. Alle tre 
regionale udviklinger er skabt inden for de seneste fem 
år! Andre steder i Norden udvikles samarbejdet også: 
Vestnorden, det arktiske samarbejde, ICC-samarbejdet, 
Barentsregionen, Karelen, St. Petersborg-regionen osv.

-Norden står stærkt i en sådan udvikling. Vi har et vel-
funderet værdifællesskab som er opbygget gennem 
århundreder og som har folkelig legitimitet. Vi har det 
mest integrerede samarbejde mellem suveræne stater 
hvor de indre regionale netværk udvikles.Vores harmoni-
sering er ikke gennemtvunget ovenfra, men er opbygget 
nedenfra med folket som udgangspunkt. Derfor er det 
nordiske samarbejde stærkt! Derfor vil det udvikle sig, 
og derfor vil det have en unik mulighed for at være dags-
ordensættende - også for udviklingen uden for Norden, 
sluttede landsformanden. n
.



Som start på sin organisatoriske beretning ved repræ-
sentantskabsmødet, understregede Arne Nielsen for-
eningens formål: ”Foreningen NORDEN, dansk forening 
for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at 
styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde, indadtil 
og udadtil”.

-Det betyder at vi fortsat i Foreningen NORDEN skal påvir-
ke politikerne til at modernisere og vitalisere samarbej-
det. Her indgår samarbejdet i FNF, Foreningerne Nordens 
Forbund, og vi er faktisk også begyndt at se på det nor-
diske, som en mere sammenhængende del i vores egen 
samlede organisation.  

-Min vision er at vi i højere grad opfatter os, som medlem-
mer i en én nordisk forening. Hvis vi mener noget med 
et meget stærkere samarbejde mellem de nordiske lande 
og selvstyre nde områder på det parlementariske plan,  
bør vi gå foran i de folkelige foreninger og vise, at vi kan 
etablere enighed og i højere grad tale med een stemme i 
forhold til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Ny Nordisk Skole
-Vi har også med interesse fulgt ideen om Ny Nordisk Sko-
le, som børne - og undervisningsminister Christine Anto-
rini har lanceret. Jeg har sammen med generalsekretæ-
ren haft møde med ministeren og hendes embedsmænd, 
med henblik på at fortælle om de muligheder Foreningen 
NORDEN ser i projektet.

-Det vi har peget på, er de muligheder der vil være for at 
udnytte venskabsby -kontakterne, for eksempel lærer- og 
elevudvekslinger, men også medarbejdere fra forvaltnin-
gerne vil kunne lære noget af et besøg i en tilsvarende 
forvaltning i en venskabsby. Jeg kan anbefale at lokalaf-
delingerne finder ud af hvilke skoler og institutioner, der  
har meldt sig til projektet i jeres lokalområde, og få et 
samarbejde i gang om det nordiske. 

Venskabsbysamarbejdet
Formanden konstaterede, at venskabsbysamarbejdet 
ændrer karakter i disse år. Der er mange kommuner, der 
helt har afskrevet dette arbejde, men heldigvis har man-
ge lokalafdelinger fastholdt kontakten, der hvor der er 
tilsvarende lokalafdelinger af Foreningen NORDEN i ven-
skabsbyen, hvilket desværre heller ikke altid er tilfældet.

” Vi bør opfatte os som medlemmer 
af én nordisk forening”
Landsformanden om sine visioner for det organisatoriske samarbejde

-Der er behov for at videreudvikle venskabsbysamarbej-
det blandt andet ved i højere grad at anvende de sociale 
medier facebook, twitter og andre elektroniske kommu-
nikationsformer. Her er det nok kun fantasien, der sætter 
grænser for hvad man kan.

Må styrke den nordiske  
sprogforståelse
-Vi har i mange år haft et sprogfællesskab, som mange 
andre lande har misundt os. Desværre viser flere under-
søgelser, at det nemt kan komme til at stå sløjt til med 
den nordiske sprogforståelse. 

-Flere undersøgelser viser at især TV mediet har en stærk 
påvirkning på seerne også i sproglig henseende. Forenin-
gen NORDEN mener derfor at alle nordiske public-service 
kanaler, som f.eks. SV 1 og SV 2 samt norske NRK 1 og 
danske DR 1 bør være tilgængelige på ethvert nordisk 
sendenet.

-Der er udover de kulturelle argumenter også helt åben-
bare økonomiske argumenter for at styrke den sproglige 
forståelse mellem vores nærmeste naboer. Alene det fak-
tum at Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked 
og ser vi på alle de øvrige nordiske lande med omkring 
20 mill. indbyggere, så er de tilsammen en større han-
delspartner for Danmark end Tyskland med sine 80 mill. 
Indbyggere.

Han omtalte endvidere betydningen af en styrkelse af 
det nordiske retslige samarbejde og sagde om det nordi-
ske arbejdsmarked, at da regeringens vækstforum kom 
med deres endelige rapport,  kan det undre, at man  ikke 
omtaler de nordiske muligheder. Selvtilstrækkelig er ikke 
opskriften på globaliserings – udfordringerne:

- Vi må handle sammen – ellers forsvinder vi i mængden. 
I de seneste 10 – 15 år har det danske erhvervsliv i meget 
høj grad valgt nordiske løsninger. Langt hovedparten af 
de danske virksomhedsfusioner er sket i det nordiske 
område. Så både folket og erhvervslivet ønsker nordiske 
løsninger.

-På uddannelsesområdet er det hvad angår folkeskolen 
og gymnasierne enormt vigtigt, at man I denne dannel-
sesfase får mulighed for at stifte bekendtskab med nor-
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diske forhold. Det er derfor ærgerligt at vi ikke længere i 
Foreningen NORDEN administrer Nordplusprogrammet. 

-Arbejdet med at sikre en stærkere rolle for de frivillige 
organisationer i forhold til de officielle nordiske samar-
bejdsorganer bør gives høj prioritet.  Der bør skabes flere 
mødepladser for de frivillige organisationer om samar-
bejde og opgaver i det nordiske velfærdssamfund, under-
stregede Arne Nielsen.

Færre grænsehindringer
-I 2012 var der i alle de nordiske parlamenter en drøf-
telse af grænsehindringer imellem de nordiske lande. 
På grundlag af den danske drøftelse blev der nedsat en 
arbejdsgruppe med deltagelse af alle politiske partier 
(repræsentanter fra NR´s danske delegation), samt for-
manden for Foreningen NORDEN og Hallo Nordenmed-
arbejder Jakob Tråsdahl. 

Arbejdsgruppens forslag er nu blevet til en forpligtende 
aftale med regeringen om at sætte en række initiativer i 
gang for at fjerne nogle af disse hindringer og forebygge 
at nye opstår specielt i forbindelse med ny lovgivning.  
Aftalen betyder f.eks., at man vil gøre det lettere at tage 
praktik i et andet nordisk land, uden at man begrænses 
af forskellige skatteregler eller forskellige sociale bestem-
melser.

Ikke en stor  
revolution
Formanden omtalte den svenske 
samfundsdebattør Gunnar Wet-
terbergs forslag om en Nordisk 
forbundsstat, som på forslag af 
FNF fik Nordisk Råd til at iværk-
sætte en udredning om det 
fremtidige nordiske samarbejde 
med udgangspunkt i de tanker, 
Wetterberg havde fremlagt.

-Opgaven blev løst af CENS (Cen-
ter for nordiske studier) ved Hel-
singfors Universitet., der
afleverede  sin rapporten i okto-
ber 2012. Dens hovedkonklusio-
ner er udtrykt i 12 punkter, som 

formanden gennemgik og konstaterede, at der ikke er 
tale om en stor revolution, der vil betyde, at vi har en 
nordisk forbundsstat om få år, men et dokument, der 
peger på nogle svagheder i det nuværende formelle sam-
arbejdssystem.

-Det er nu vores opgave at holde NR fast på at vi som 
udgangspunkt ønsker mere - meget mere nordisk sam-
arbejde, så vi oftere kan tale med een stemme i både EU 
og globale sammenhænge, understregede Arne Nielsen, 
der også omtalte det store nordiske kulturarrangement 
”Nordic Cool” i Washington med mere end 750 nordiske 
aktører.

Han sluttede med en tak for de år han havde fået lov 
at være med på formandsposten og betegnede det som 
nogle spændende år, som han vil se tilbage på med stor 
glæde. n

Den afgåede landsformand blev hyldet af forsamlingen og 
takket i en tale af næstformanden, Georg Møller - der ved 
et efterfølgende landsstyrelsesmøde blev genvalgt som 
næstformand.
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Fra Folkemødet på Bornholm til 
fremtiden for Arktis
Mange debatindlæg ved repræsentantskabsmødet

Landsformand Arne Nielsens beretning ved repræsen-
tantmødet i Frederiksberg Rådhus gav anledning til en 
efterfølgende positiv debat.

Susanne Prip Madsen, København, nævnte virksomhe-
den i 30+-gruppen, omtalte betydningen af landsfor-
eningens deltagelse i det årlige folkemøde på Bornholm 
samt fremhævede, at danske undertekster på nordiske 
tv-programmer er nødvendige for forståelsen.

Georg Møller, Rudersdal, omtalte nordiske samarbejds-
resultater som den nye grænsehindrings-aftale, lige-
som forskning, sikkerhedsproblemerne og Arktis er nye 
eksempler på fælles nordiske projekter. Han ønskede 
resultater, der kan mærkes i borgernes hverdag og fore-
slog flere ad hoc grupper om enkeltemner.

Mikkel Østman, Foreningen Nordens Ungdom, omtalte 
Nordjobb - ordningen og sekretariatets virke hermed, 
fremhævede vigtigheden af fælles fritids aktiviteter for 
deltagerne, samt takkede for samarbejdet med landsfor-
eningen.

Lars Hind, Danske Amatørteatres Samvirke, takkede som 
samarbejdende medlem for godt samarbejde med lands-
foreningen og omtalte flere eksempler på godt nordisk 
samarbejde inden for amatørteater-området.

Jørgen Andresen, Odsherred, havde kritiske bemærknin-
ger vedrørende skolesamarbejdet, informationsvirksom-
heden samt det årlige tillidsmandsmøde.

Line Barfod, Landsstyrelsen, ønskede en styrkelse af den 
nordiske sprogundervisning, flere nordiske computerspil 
og en øget mediedækning af aktuelle samfundsemner 
på nordisk plan om bl.a. menneskehandel, hvor Forenin-
gerne Norden i hvert land kunne gøre en indsats også på 
lokalt plan. 

Áslakkur á Steig, Odsherred, hilste initiativet vedrørende 
Ny Nordisk Skole velkommen, hvor det er nødvendigt 
med obligatoriske timer i norsk og svensk, da 80 % af 
lærerne ikke tager sig af de nordiske sprog hos de små 
elever.

Ole Vagn Christensen, tidligere MF - er (S) deltog for 41. 
gang i landsforeningens repr.møde.

Lars Hind, DATS, takkede for godt samarbejde.



Der deltog flere generationer i landsforeningens repræsentantskabsmøde.

Marion Pedersen, Landsstyrelsen, beklagede den ringe 
interesse for Nordisk Råd - sessionen i Folketinget i fjor 
og støttede forslaget om en kampagne mod menneske-
handel, også på lokalt plan.

Frode Riber, Holstebro, beklagede at kommunerne man-
ge steder dropper venskabsby-samarbejdet mere eller 
mindre, men nødvendigt at lokalafdelingerne så tager 
det op. Det nordiske erhvervs-samarbejde går ofte den 
modsatte vej, med f.eks. stadig toldmure mellem Norge 
og Sverige.

Bent Roskjær, Helsingør, omtalte samarbejdet i Øresunds-
regionen og herunder den årlige Bogens Dag i Helsingør 
den 10. november. Der er stadig nordiske grænsehindrin-
ger bl.a. i forhold til  valgretten.

Ole Vagn Christensen, Thisted, fremhævede betydningen 
af sammenhold om de fælles nordiske værdier. I en krise-
tid må vi selv skabe liv ude lokalt. Han hilste en nordisk 
rapport om bedre udnyttelse af de fælles energiressour-
cer velkommen.
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Jon Toivo Hansen bragte en hilsen fra Foreningen Nor-
dens Ungdom og takkede for samarbejdet. I 2013 vil FNU 
prioritere arbejdet på lokalt niveau, og han så frem til et 
samarbejde på alle fronter.

Frants Hagen Hagensen, Frederiksberg, var ikke interes-
seret i en nordisk forbundsstat, men gerne i et samar-
bejde på fredelig vis. Han nævnte flere eksempler på 
fortsatte grænsehindringer i Norden bl.a. hvad angår 
pengeoverførsler.

Landsformanden hilste i sit svar forslaget om flere ad hoc 
grupper velkommen. Emner som Grønland og Arktis samt 
energisamarbejdet er også drøftet i landsforeningens ud 
valg.For at fremme medieinteressen  kan der prøves med 
debatmøder. Nordisk sprogundervisning bør være obli-
gatorisk ved 9.klasse – afgangsprøver. Han omtalte også 
venskabsbysamarbejdet og grænsehindrings - proble-
merne samt opfordrede til at tage godt imod FNU lokalt.
 n
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Ved Foreningen NORDEN`s repræ-
sentantskabsmøde kunne generalse-
kretær Peter Jon Larsen fremlægge 
landsforeningens 2012 - regnskab 
med overskud og et budget for inde-
værende år, der begge viste en fort-
sat sund økonomi i landsforeningen.

På mødet vedtoges nogle vedtægts-
ændringer med en udvidelse af de 
repræsentantskabs-valgte landssty-
relsesmedlemmer fra 10 til 15 (for 
at alle partier i Folketinget kan være 
repræsenterede), at de to kritiske 
revisorer begge skal tilhøre forenin-
gens tillidsfolk samt at forretningsud-
valgets medlemmer ikke hæfter per-
sonligt for foreningens forpligtelser.

Et forslag fra Assens/Glamsbjerg-
lokalafdeling om at ændre kontin-
gentfordelingen med en øget andel 
til lokalafdelingerne, blev motiveret 
af Bolette Eggers og efterfulgt af 
yderligere et forslag fra Viborg-afde-
lingen, motiveret af Grethe Hald. 

Fortsat sund økonomi
i landsforeningen
Afstemning om kontingentfordeling

Kredsformand Svend Tychsen fik 
næste års landsmøde placeret på Fyn.

Foreningen NORDEN`s repræsentantskabsmøde 2014 
finder sted i til den tid nyopførte Nordatlantisk Hus, der 
nu står i sin fulde højde på hjørnet af Odenses Ø, og som 
holdt rejsegilde den 7.maj.

Huset har 25 ungdomsboliger som Boligforeningen Kristi-
ansdal bygger. Selve Nordatlantisk Hus bygges af Fonden 
Nordatlantisk Hus. I stuetagen finder man husets restau-
rant, der får Odenses bedste udsigt til vand og havn samt 
udeservering med udsigt til Åløkkeskoven. Nordatlantisk 
Hus får også selskabslokaler og konferencefaciliteter. Det 
Grønlandske Hus flytter ind og huset bliver centrum for 
nordatlantisk kunst og kultur med plads til 300 publikum-
mer. n

Efter flere kommentarer bl.a. med 
ønske om at drøfte udviklingen nær-
mere i landsstyrelsen, blev begge 
forslag forkastet med stort flertal.

Den afgåede landsformand begrun-
dede med glæde indstillingen om 
at vælge folketingsmedlem Karen 
Ellemann som ny landsformand, og 
forsamlingen godkendte valget med 
akklamation.

Efter forslag fra kredsformand Svend 
Tychsen godkendte deltagerne, at 
næste års repræsentant-skabsmøde 
den 10. maj afholdes i det til den 
tid nyopførte Nordatlantiske Hus i 
Odense, og samtidig kan markeres 
Odense lokalafdelings 75 års jubi-
læum.

Slutteligt omtalte Susanne Prip Mad-
sen, København, dette års nordiske 
Hovedstadstræf, som finder sted i 
København den 23.- 25. august, hvor 
alle er velkomne. n

Næste års mødested: Nordatlantisk Hus

Det  Nordatlantiske Hus - her under opførelse, men skal 
være klar til åbning i november.
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Landsforeningens store interesse for Ny Nordisk Skole - 
initiativet gav sig også udslag i et indlæg på repræsentant-
skabsmødet den 4. maj, hvor Marianne Fløe Hestbjerg, 
leder af den lille folkeskole, Lyngbjerghus, Naur Sir skole 
ved Holstebro, fortalte om skolens aktive medvirken i 
projektet.

-Hensigten er at fremme børnenes udvikling inden for 
et lokalt fællesskab, at fremme deres læring og udvikle 
aktive og livsduelige mennesker til selvstændige og myn-
dige individer. 

-Det kræver et samarbejde med andre skoleformer og 
organisationer, og man skal vide hvad man står overfor 
inden man går ind i et sådant projekt, som bl.a. omhandler 
trivsel i samarbejde med elevrådet og de enkelte klasser, 
ligesom udeskole hos os er en vigtig del af Ny Nordisk Skole.

-Det gælder om at gøre en god folkeskole bedre, og vi vil 
således gerne besøge nogle af de andre nordiske landes 
skoler, oplyste Marianne Fløe Hestberg.

353 skoler nu er tilmeldt konceptet Ny Nordisk Skole, 
og formanden for landsforeningens uddannelsesudvalg, 
Merete Riber, Holstebro, rundede af med en orientering 
om landsforeningens andel i projektet. n

Vil fremme børns udvikling 
inden for et fællesskab
Aktiv skoleleder-orientering om Ny Nordisk Skole

Merete Riber orienterede.

Ved Foreningen NORDEN`s repræsentantskabsmøde  i 
Frederiksberg var der også en hilsen fra de norske Nor-
den - venner, i form af et indlæg af generalsekretæren for 
den norske Foreningen Norden, Espen Stedje.

Han takkede for samarbejdet på nordisk plan og nævnte 
blandt de norske aktiviteter, at der er igangsat besøg i de 
norske skoler af forfattere fra de andre nordiske lande. 
Den norske forening er også aktivt med i forberedelserne 
til markeringen af 1814-jubilæet næste år.

-Vi vil sammen bidrage til at gøre Norden til den mest 
nyskabende region, sagde Espen Stedje, der samtidig bød 
Karen Ellemann velkommen som ny dansk landsformand 
og overrakte hende en boggave, nemlig Rasmus Glent-
højs bog ”Skilsmissen” - Dansk og norsk identitet før og 
efter 1814”. n

Norsk hilsen til landsforeningen

Esben Stedje og Karen Ellemann ved landsmødet i Frede-
riksberg Rådhus.
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-Vores forhold til Europa er præget af fornuft - det er et 
fornuftsægteskab. Vores forhold til Norden er et kærlig-
hedsforhold. DNA' et i Foreningen NORDEN er, at KEND-
SKAB GIVER VENSKAB, sagde folketingsmedlem, fhv. 
minister Karen Ellemann, da hun gik på talerstolen under 
stort bifald, efter valget som ny formand for Foreningen 
NORDEN, ved repræsentantskabsmødet i Frederiksberg 
Rådhus.

Hun takkede for tilliden og for valget samt citerede et digt 
af Benny Andersen, inden hun gav tilhørerne et indblik i, 
hvorfor hun er så begejstret for det nordiske samarbejde, 
og hvorfor hun ser sig selv som nordist - nuvel, og da også 
som europæer:

-Det tog sin begyndelse hos Jens på Haugesundvej, 
hos Charlotte på Ekenæsvej og hos Peter på Ystadvej., 
opkaldt efter min fødebys venskabsbyer. Det star-
tede ved venskabsby-samarbejdet i min skoletid med 
udveksling blandt eleverne, der var seriøs og målrettet 
nabosprogsundervisning - masser af sang - og så var 
der ferierne. 

-Der var blåbærturene til Sverige og langrendsskiløb i 
Norge og så de helt, helt unikke vandreture til de norske 
fjelde om sommeren. Jeg har selv forsøgt at give disse 
værdier videre til mine børn med tilsvarende vandretu-
re, selvom det kræver vedholdenhed, når nu en rejse til 
Miami kan gøres for det samme rejsebudget… 

Vigtigt at holde fokus
Karen Ellemann satte derefter fokus på landsforenin-
gens hovedformål: At styrke og udvikle de nordiske folks 
samarbejde indadtil og udadtil med fokus på skole og 
uddannelse, kultur, ungdomsudveksling og venskabsby-
samarbejde. Og det er vigtigt at holde fokus og lykkes 
med hovedformålet!

Hun understregede, at Foreningen NORDEN er en folkelig 
forening,  - det handler om dannelse som under de nuvæ-
rende folkeskoleforhandlinger med plads til det frivillige 
foreningsliv. Det starter med de små...

-Nabosprogsundervisningen har det ikke godt, så vel-
kommen til  Ny Nordisk Skole, men det skal være forplig-
tende og det er det faktisk også i dag, men de fælles mål 
for denne del af undervisningen er blevet betragtet som 
'kan' stof - ikke som pligt og det er dér problemet ligger...

Karen Ellemann roste det flotte arbejde i landsforeningens 
uddannelsesudvalget og fremhævede det vigtige samar-
bejde med Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg. 
Hun var enig i Arne Nielsens krav om fortsat adgang til 
nabolandenes tv-kanaler, men så gerne undertekster på 
originalsproget, så nabosprogene både kan lyttes til og 
læses, da det kunne fremme forståelsen.

Hun omtalte endvidere virksomheden i Nordisk Råd, som 
medlem af den danske delegation, og hilste Johan Strang 
- rapporten fra Center for Nordiske Studier velkommen 
med gode forslag til videreudbygning af virksomheden i 
rådet og i Nordisk Ministerråd.

Nordisk merværdi
Om den organisatoriske virksomhed i Foreningen NORDEN 
fremhævede Karen Ellemann, at målet må være at skabe 
nordisk merværdi. Blandt lokalafdelingernes opgaver må 
være at gennemføre erfaringsudveksling på tværs, fordi de 
netop har den direkte berøring med ”virkeligheden”.

-Det er så vores opgave i det daglige arbejde at skabe 
begejstring om opgaverne og om hele det nordiske sam-
arbejde Hvordan skaber vi den ”branding” – et godt ”nor-
disk” udtryk? –det handler om at ”gøre sig til”.

Hun var enig i Georg Møllers bemærkninger om, at  flere 
ad-hoc udvalg på nationalt plan, kan være en god vej 
frem til at behandle idéer og gøre initiativer grydeklar 
og brugbare. I kender det fra møder, der har et starttids-
punkt og et sluttidspunkt - det hjælper på effektiviteten 
og fremdriften.

-Men er der behov for at kalde eller omdanne landsfor-
eningen til en Ny Nordisk Forening? Jeg er enig i, at der i 
alle fald er behov for at lykkes med at gøre opmærksom 
på os selv. Og det ér en stor opgave - det kræver en indsats 
fra os alle, som er samlet her. Det er et arbejde jeg ser 
frem til at sætte mig i spidsen for.

Den nye landsformand sluttede: Jeg tror på, at vi når 
længst, hvis vi tør sætte målbare mål for den fælles ind-
sats- hvis vi bl.a. tør sætte måltal for antallet af nye med-
lemmer, hvis vi tør sætte måltal for antallet af velbesøgte 
arrangementer, og hvis vi tør sætte måltal for antallet af 
presseklip. Jeg glæder mig til at komme rundt i landet 
og møde medlemmerne, for kendskab skaber venskab.

Vores forhold til Norden 
er et kærlighedsforhold
Medens forholdet til Europa mere er et fornuftsægteskab, sagde Karen Ellemann i sin tak-
ketale efter valget som ny landsformand



NORDEN NU  NR.4 – JUNI 2013 13

Vækst, beskæftigelse og økonomisk potentiale er i fokus 
i en ny aftale mellem regeringen og alle Folketingets par-
tier, der skal gøre det nemmere for nordiske borgere at 
færdes og arbejde på tværs af landegrænserne. 

Regeringen og alle Folketingets partier har den 2.april 
indgået en vigtig aftale, der skal reducere antallet af 
grænsehindringer i Norden. 

Ny grænsehindrings - aftale løfter Norden
Enigt Folketing bag vigtig aftale

Bertel Haarder - håber på opfølgning

Manu Sareen - er rigtig glad

Aftalen vil gøre det lettere for borgere og virksomheder 
at bevæge sig, studere og tage ophold i et andet nordisk 
land. Ambitionen er, vi skal gøre endnu bedre brug af det 
store potentiale, der er i det nordiske fællesskab. Helt 
konkret skal det være muligt at bevæge sig på tværs af 
grænserne i Norden, uden man risikerer at havne i en 
gråzone – eller direkte blive forhindret på grund af uklare 
love og regler. 

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få opbakning 
fra samtlige partier til denne aftale. Grænsehindringer 
betyder, at vi i dag ikke får udnyttet det nordiske samar-
bejdes potentiale til fulde. Det skal vi have ændret på – til 
gavn for alle de nordiske landes vækst, beskæftigelse og 
økonomi,” siger minister for nordisk samarbejde, Manu 
Sareen.

Sidste år holdt alle fem nordiske parlamenter debatter 
om grænsehindringer, og nu går Danmark som det fore-
løbigt eneste land i Norden i front med en forpligtende 
aftale, som sætter dagsordenen for arbejdet med græn-
sehindringer i de enkelte ministerier. Der er en række 
grænsehindringer, der skal nedbrydes i samarbejde med 

et eller flere af de nordiske lande, og med denne aftale 
har den danske regering forpligtet sig til at tage initiativet.

Vigtig milepæl
”Det er en vigtig nordisk milepæl, der dermed rammes i 
jorden. Vi håber, de øvrige nordiske lande kommer lige så 
langt som vi. Dernæst håber vi på nordisk enighed om en 
form for styrket klageadgang, der kan hjælpe borgerne, 
når de udsættes for grænsehindringer”, siger formanden 
for Nordisk Råds danske delegation, Bertel Haarder.

Aftalen skal for eksempel gøre det lettere for studeren-
de og færdiguddannede at tage praktik eller arbejde i et 
andet nordisk land, uden man begrænses af skatteregler, 
socialforsikringsordninger og praktikregler, der ikke pas-
ser sammen, eller som er så uklare, at det afholder den 
enkelte fra at vove springet. En fri bevægelighed har stor 
betydning for både væksten, beskæftigelsen og økono-
mien i de nordiske lande.

En undersøgelse foretaget af Øresundskomiteen viste, at 
ganske få grænsehindringer mellem Sverige og Danmark 
påvirker væksten negativt og koster landene mange mil-
lioner årligt. Dansk og svensk økonomi taber for eksem-
pel årligt 280 millioner kroner på grund af problematiske 
uddannelsesforhold, der gør, at flere uddannelser ikke 
godkendes på tværs af Øresund. n
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Nordisk Råd satte luppen på forsvars- og sik-
kerhedssamarbejdet i Norden i forbindelse 
med sit møde i Stockholm 11. april.

I den forbindelse ønsker Rådets Miljøudvalg 
en kortlægning af, hvordan levevilkår og civil 
sikkerhed i Norden påvirkes af klimaændrin-
gerne. Konkret ønsker Rådet også at bered-
skabssamarbejdet i Norden styrkes ved at 
etablere en nordisk katastrofeenhed.

- Klimaændringerne vil få konsekvenser for 
den sikkerhedspolitiske situation, også her i 
Norden. Så vi må løfte miljøspørgsmål ind i 
forsvarsdebatten også. Vi må sammen se på, 
hvordan vi bedst ruster os til fremtiden og 
tilpasser sikkerhed og beredskab i de nordiske samfund 
til det nye klima, sagde formanden for Nordisk Råds Mil-
jøudvalg, Ann-Kristine Johansson, på Rådets debat om 
forsvars- og sikkerhedspolitik.

Udredningen skal se på, hvordan stabiliteten i Nordens 
nærområder påvirkes af en fire graders temperaturstig-
ning. Nordisk Råd ønsker også at se på behovet for at 
styrke beredskabskapaciteten og vil have en analyse af 
mulige konsekvenser for migration i Norden.

Global handlingsplan
Nordisk Råd vil i forlængelse af debatten om sikkerheds-
politik have Nordisk Ministerråd – regeringernes samar-
bejdsorgan – til at udarbejde et forslag til en global hand-
lingsplan for stabilisering af CO2 udslip.

- De nordiske lande har altid været frontløbere i klima-
spørgsmål, så det er naturligt for os at samarbejde om 
forslag til globale løsninger. Den samlede kompetence i 
de nordiske lande overstiger langt, hvad vi hver især kan 
formå alene, så vi mener en fælles indsats er oplagt, siger 
Ann-Kristine Johansson.

Konkret skal udredningen se på, hvordan CO2 mængden 
i atmosfæren kan holdes under eller stabilseres ved 450 
ppm (parts per million).

I øjeblikket ligger niveauet på omkring 393 ppm – lidt 
højere omkring Arktis – og det stiger med 2 ppm årligt. 
450 ppm anses som et kritisk niveau i forhold til en yder-
ligere accelerering af klimaændringerne.

Nordisk Råd ønsker en 
nordisk katastrofeenhed
Drøftet med forsvars- og udenrigsministrene

Udvidelse af NORDRED
I forlængelse af temasessionen sendte Nordisk Råd en 
udtalelse til de nordiske landes regeringer. Her slår man 
på behovet for at udvide NORDRED - samarbejdet til i 
højere grad at omfatte samfundssikkerhed og beredskab 
i bred forstand.

NORDRED-aftalen blev indgået i 1989 og dannede den 
første formelle ramme for samarbejdet om beredskab i 
Norden. I 2011 kom Haga - erklæringen, som sigter mod 
at øge de nordiske landes samarbejde om at forebygge, 
mindske og håndtere følgerne af større ulykker og kata-
strofer.

Samme år gav de nordiske ministre med ansvar for bered-
skab og samfundssikkerhed håndslag på at stå hinanden 
bi i krisesituationer. Det skete i en fælles solidaritetser-
klæring, som allerede Stoltenberg - rapporten fra 2009 
efterlyste. Endelig samarbejder man i Nordefco, ikke 
mindst om indkøb af material.

De nordiske forsvars- og udenrigsministre deltog også 
i mødet i Stockholm, hvor de redegjorde for status på 
samarbejdet mellem landene omkring forsvars- og sik-
kerhedspolitik. Det er nu op til dem at videreføre arbejdet 
på baggrund af Nordisk Råds opfordring. n

Den svenske forsvarsminister, Karin Enström, talte ved 
temasessionen i Stockholm sammen med  bl.a. den danske 
delegations-formand, Bertel Haarder. (Foto Magnus Fröder-
berg, Norden org.)
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Da finalen i Det Europæiske Melodi Grand Prix løb af 
stablen i Malmø lørdag den 18. maj, var showet mere 
bæredygtigt end tidligere år – uden at der af den grund 
var skruet ned for lys og farver, smag og glimmer.

Ny Nordisk Mad-programmet under Nordisk Ministerråd 
havde udviklet en særlig menu til dette års Melodi Grand 
Prix , hvor nordiske specialiteter som rabarber, lakrids og 
hyldeblomst sætter gang i smagsløgene.

Al maden var så vidt muligt økologisk eller på anden 
måde bæredygtigt produceret. Der serveredes også kun 
vand direkte fra hanen, hvilket kræver 500 gange mindre 
energi at producere end vand på flaske.

Ny nordisk mad for folket
- Mad er et fremragende visitkort. Interessant mad for-
tæller langt mere og huskes langt bedre end en flot tale 
eller en folder på glittet papir. Derfor kan jeg kun glæde 
mig over, at folkene bag Det Europæiske Melodi Grand 
Prix i samarbejde med Nordisk Ministerråd havde valgt 
at servere Ny Nordisk Mad, udtalte Danmarks fødevare-
minister Mette Gjerskov i forbindelse med festen.

- Maden var et udstillingsvindue til de tusindvis af Melodi 
Grand Prix-fans, der  kom til Malmø for at opleve arran-
gementet. For mig er det vigtigt, at Ny Nordisk Mad ikke 
kun er et elitefænomen, man kan opleve på Michelin-
restauranter. Det handler i virkeligheden om en helt ny 
måde at tænke madglæde, sundhed og bæredygtighed 
sammen, fortsatte ministeren.

Bæredygtig musikfestival
I forbindelse med Melodi Grand prix har arrangørerne 
produceret en hel guide til, hvordan man laver sådan 
et arrangement uden at belaste miljøet mere end højst 
nødvendigt.

- Ligesom ny nordisk mad handler om at tænke hele 
kæden med fra fremstilling af maden til den når vores 
bord, så synes vi, at man skal tænke sig godt om, når man 
laver sådan en begivenhed. Der er mange små måder, 
hvorpå man kan skåne både miljø og mennesker, som 
kan tænkes ind i hele planlægningen og konceptet, og 
det har vi så gjort i vores guide, udtaler projektleder fra 
Ny Nordisk Mad programmet, Charlotta Ranert, som stod 
for maden ved det store event i Malmø.

På festaftenen kunne man hjemme i sofaen komme 
endnu tættere på stemningen fra showet i Malmø ved at 

følge opskrifterne på nye nordiske cocktails og kage – (se 
mere på hjemmesiden: http://foodism.se/ n

Melodi Grand Prix med 
Ny Nordisk Mad på menuen 

Ny Nordisk Mad - programmet under Nordisk Minister-
råd havde udviklet en særlig menu til Melodi Grand Prix i 
Malmø, hvor nordiske specialiteter som rabarber, lakrids 
og hyldeblomst satte gang i smagsløgene Foto: Johannes 
Jansson/norden.org 
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Øresundsbroen har gjort det let at rejse mellem Danmark 
og Sverige, men det er ikke altid lige let at arbejde på 
begge sider af sundet. Især kultursektoren rammes af 
landenes forskellige love om skat og socialforsikring. 

Svenske og danske kulturinstitutioner, myndigheder 
og faglige organisationer har for første gang afholdt en 
konference for at diskutere grænsehindringer inden for 
kultursektoren. Konferencen handlede om konkrete pro-
blemer som rammer kulturarbejdere og scenekunstnere. 
Hvor skal en musiker være socialforsikret? Og hvor skal en 
musiker, som bor og arbejder i Sverige, men har midlerti-
dige engagementer i Danmark, betale skat? 

Er det bedre for en musiker at have sit eget firma end at 
være ansat hvis vedkommende har engagementer i både 
Danmark og Sverige? Og hvad med medlemskab af en 
a-kasse? Hvordan skal vi håndtere at nogle kulturinstituti-
oner er aktieselskaber og andre er offentlige? Forskellige 
myndigheder fortolker ikke altid de eksisterende love på 
samme måde, og nogle gange er skattemyndighedernes 
afgørelser i strid med de sociale sikringsmyndigheders og 
pensionskassernes.

Deltagerne arbejdede løsningsorienteret med et antal 
cases og præsenterede deres forslag for et ekspertpanel, 
som kommenterede og vurderede forslagenes potentiale 
ved et vise et grønt, gult eller rødt kort. Forslagene vil bli-
ve samlet og ført videre i den politiske beslutningsproces.

Kulturarbejdere i klemme mellem landene
Hvor der er vilje, er der vej
Desuden deltog politikere fra Grænsehindringsforum i 
konferencen for at få mere viden om de specifikke græn-
sehindringer inden for kulturområdet. Den svenske poli-
tiker Pia Kinhult mener, at kulturen har gode muligheder 
for at fordoble eller tredoble sin størrelse i Øresundsre-
gionen hvis man kan løse de hindringer som begrænser 
bevægeligheden.

– Men det er vigtigt at være ihærdig i grænsehindrings-
branchen. Når man har løst en grænsehindring, opstår 
der let nye. Men vi lover at tage resultatet af denne kon-
ference med os.

Den danske politiker Ole Stavad har allerede aftalt et 
møde med samordningsministeren og kulturministeren 
i Danmark for at diskutere disse problemer.

– Hvor der er vilje, er der vej. Det er vigtigt at arbejde for 
at løse disse grænsehindringer for kulturens skyld. Kultur 
er ilt til det at være menneske, siger Ole Stavad.

Konferencen blev arrangeret af Grænsehindringsforum/
Nordisk Ministerråd, Öresundskomitéen, Øresunddirekt 
og Region Skåne. n

Myndigheder, kulturinstitutioner og fagforbund samarbej-
dede meget konkret om at finde løsninger på grænsehin-
dringer. (Fotograf norden.org/Thomas Glahn).
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Foto: Rie Neuchs

Henrik Hagemann

Nej, nej, der er intet at skamme sig over, tværtimod, hver-
ken for Carl Christian Olsen eller os andre.

Men han rødmede ved et nordisk sprogmøde for en halv 
snes år siden, da jeg offentligt roste ham for de senere 
års sprogpolitik i Grønland som han om nogen har stået 
i spidsen for. Carl Christian Olsen er leder af Grønlands 
Sprognævn og har både fagligt og sprogpolitisk ydet en 
fornem indsats til styrkelse af det grønlandske sprog.

Den ros var og er helt berettiget hvis ellers man mener, at 
et folks modersmål skal kunne anvendes i alle sammen-
hænge. Grønlandsk, eller kalaallisut som det hedder der-
oppe, er det eneste af de eskimoisk-aleutiske sprog som 
har fået øget anvendelse og prestige de sidste mange år. 
Alle andre har fået reduceret deres anvendelse og lever i 
dag næsten kun som talesprog lokalt i hverdagssammen-
hæng. De eskimoisk-aleutiske sprog i Nordsibirien, Alaska 
og Canada viger alle for russisk, fransk eller engelsk på alle 
sprogdomæner ud over det snævert lokale. 

Grønlandsk, som dog har den styrke at det er flertallets 
sprog og bruges af ca. 50.000 mennesker, har derimod de 
senere år genvundet prestige og bliver ikke længere anset 
som mindreværdigt i forhold til dansk. Der er naturligvis 
tale om en proces gennem adskillige år, men det afgø-
rende spring fremad kom med selvstyreloven, der trådte 
i kraft den 21. juni 2009. I § 20 hedder det kort og godt at 
’Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland’. 
Om dansk siges der intet. Det kommer med den grønland-
ske sproglov fra 2010, hvor det siges at ’Det danske sprog 
kan anvendes i offentlige forhold’.

Partii Inuit, et nyt parti med stærke løsrivelsesønsker, 
anvender også sprogpolitik som et indsatsområde. Det 
betyder selvfølgelig noget i den politiske debat; det var 
medvirkende til at partiet fik to af de 31 pladser i Inat-
sisartut, Grønlands Landsting, og indgik i regeringsdan-
nelsen efter valget i marts i år.

Nu har kalaallisut, det grønlandske sprog, solid formel 
og praktisk placering i det grønlandske samfund: Inatsis-
artut, Landstinget, den lovgivende forsamling, anvender 
det som sit sprog; lovgivningen skrives, diskuteres og 
vedtages på grønlandsk. Medierne er tosprogede grøn-
landsk og dansk, og i kirken anvendes kalaallisut, som 
man i øvrigt har gjort siden Hans Egedes tid. Man har 
gennemført en grønlandisering af uddannelsessystemet 
sådan at grundskoleundervisningen i det store og hele 
foregår på kalaallisut, og sproget indgår også i gymnasiet.
Grønland har to dobbeltsprogede aviser; der er en blom-
strende litteratur på kalaallisut; de fleste grønlandske 
musikere synger på kalaallisut; Kalaallit Nunaata Radioas 
radiosendeflade er domineret af kalaallisut, mens der 
endnu er flere udsendelser på dansk i fjernsynet.

Den sprogpolitiske udvikling har vi også fra dansk side 
støttet. Det kan vi da godt være bekendt, ikke?

De fleste danske har et meget fjernt forhold til det grøn-
landske sprog. Det skyldes naturligvis i høj grad at det er 
en helt anden type sprog end dansk eller for den sags 
skyld alle vesteuropæiske sprog. De er flekterende (= med 
bøjning), hvor grammatiske forhold vises ved endelser 
eller ændring i roden. Grønlandsk, eller altså kalaallisut, 
er et polysyntetisk sprog hvor et ords rod kan ændres og 
desuden få tilføjet en stor mængde modificerende endel-
ser sådan at et langt ord kan svare til en hel sætning på 
dansk. En enkelt ordform kan således udtrykke hvad vi 
på dansk skal bruge flere ord til: kaffisorusukkaluarma 
betyder ’fordi jeg sådan set godt ville have lidt kaffe’. 

Pladsen her tillader ikke at jeg udbreder mig om de rent 
sproglige forhold; dem kan du læse om fx i Jørgen Rischels 
artikel ’grønlandsk’ i Den Store Danske Encyklopædi eller 
Carl Christian Olsens artikel i Nordisk Råds/Nordisk Mini-
sterråds ’Nordens sprog med rødder og fødder’, fås via 
www.Norden.org. De to artikler har jeg naturligvis også 
brugt som baggrund for noget af det ovenstående. n

Da Carl Christian rødmede…
eller Noget om det grønlandske sprog

Henrik Hagemann er Foreningen Nordens repræsentant 
i Dansk Sprognævn og har været det siden 1982; det 
meste af tiden medlem af nævnets arbejdsudvalg og i to 
længere perioder også dets næstformand. Selv om han 

nu er en travl og munter pensionist, 
vil han bestræbe sig på at levere en 
klumme sprogligheder til hvert kom-
mende nummer af NORDEN Nu.
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”En kold dag i november 2008 hørte 
jeg et interview i radioen i forbindel-
se med Trine Brylds bog I den bed-
ste mening om de Grønlandske børn, 
der blev tvangsflyttet til Danmark. 
Det var inspirationen til en forestil-
ling om forholdet mellem Danmark 
og Grønland i dag.” fortæller Hanne 
Trap Friis, kunstnerisk leder af Teater 
freezeProductions. 

Forestillingens omdrejningspunkt 
skulle være de mennesker, der i for-
tid og nutid må navigere mellem de 
to kulturer. Derfor kontaktede hun 
Svenn Syrin, som var leder af Sila-
miut, i dag Grønlands Nationaltea-
ter, Nunatta Isiginnaartitsisarfia. Det 
første samarbejde mellem et dansk/
århusiansk teater og Grønlands 
Nationalteater kom derefter  i gang, 
som har resulteret i forestillingen 
STRØMSTEDER//SARFARTUUT.

Forestillingen er en rejse ind i forhol-
det mellem Danmark og Grønland. 
Om alt det svære og smukke der 

En rejse ind i forholdet mellem Danmark og Grønland
Premiere på ny dansk/grønlandsk teaterforestilling

sker mellem mennesker, som har 
hver deres kultur, og som også bærer 
begge kulturer i sig. Derfor har fore-
stillingen også den dobbeltkulturelle 
titel STRØMSTEDER//SARFARTUUT. 

På scene og på film
Forestillingen er en mosaik af Peter 
Laugesens tekst, personlige fortæl-
linger og fremstillingen af Grønland 
og Danmark i de danske medier. 

Makka Kleist fra Grønlands National-
teater bidrager på film med en del af 
sin egen historie, som et grønlandsk 
barn, der oplevede den danske kolo-
niherres indtog i den grønlandske 
kultur., medens Flemming Jensen 
spiller- ligeledes på film - den dan-
ske mand, der forelskede sig i landet, 
kvinden med hvem han fik et barn, 
men forlod dem alle og nu må leve 
med savnet. 

Nukâka Coster - Waldau står på sce-
nen som barnet, ekkoet af de to kul-
turer, og de to verdener der støder 

sammen. Hun er Kippakee, kvinden, 
og hun er den ånd, tupilakken, der 
tager os med ind og ud af historierne, 
både fiktionen og virkeligheden.

Forestillingen havde premiere på 
Åbne Scene i Spillestedet Godsba-
nen i Århus i april, fortsatte i maj 
på Teater Grob i København, og den 
rejser i samarbejde med Grønlands 
Nationalteater, på turné i Grønland 
i oktober.

STRØMSTEDER/SARFATUUT er støt-
tet af: Statens Kunstråds Scene-
kunstudvalg, Aarhus Kommunes 
Kulturudviklingspulje, Kulturkontakt 
Nords Kultur- og kunstprogram, 
Københavns Kommunes Scene-
kunstudvalg, Wilhelm Hansen Fon-
den, Nationalbankens Jubilæums-
fond, Det Kongelige Grønlands Fond, 
Danske Dramatikere, Tuborgfondet, 
3F’s Medie- og Kulturfond samt Gurli 
og Knud Petersens Fond. n

Skuespilleren Nukâka Coster – Waldau 
som ekkoet af de to kulturer.



Syktyvkar ligger halvanden times flyrejse øst fra Skt. 
Petersborg, og byen er mindre vant til gæster fra udlan-
det end hovedbyen i Nordvestrusland. Midt i maj var 
den som hovedstad i Komi republikken mødested for en 
rundbordssamtale mellem russiske, nordiske og baltiske 
politikere om emner som ungdomspolitik, oprindelige 
folk, fødevaresikkerhed og kultursamarbejde. 

Formanden for den svenske delegation til Nordisk Råd 
Karin Åström, ledede den nordiske delegation til rund-
bordssamtalen i Syktyvkar, beliggende på den vestlige 
side af Ural bjergkæden. 

Østersøparlamentarikerne i BSPC var repræsenteret af 
formanden for Baltisk Forsamling, Raimonds Vejonis fra 
Letland. Fra Rusland var der både repræsenter fra Stats-
duma og Føderationsråd i Moskva samt fra regionale par-
lamenter i Nordvestrusland.

Nordiske gæster til 
rundbordsssamtale i Syktyvkar

Satu Haapanen fra Finland talte om oprindelige folk og 
Torfinn Opheim fra Norge om ungdomsarbejdsløshed. 
Hans Frode Asmyhr fra Norge talte om kultursamarbejde, 
og Sjurdur Skaale, valgt på Færøerne til det danske Folke-
ting, talte om fødevaresikkerhed.

I slutningen af maj skulle en tilsvarende gruppe fra Nordisk 
Råd på et studieprogram til Novgorod, hvor der lige siden 
vikingetiden har været nordisk-russiske forbindelser. 
Næste rundbordssamtale bliver i Stockholm næste forår.

I maj 2012 mødtes en gruppe russiske parlamentarikere 
med en delegation fra Nordisk Råd til rundbordssam-
tale i Riksdagen i Finland, mens Murmansk var vært for 
arrangementet i 2011. De to første samtaler blev afholdt 
i Khanty - Mansiysk i Sibirien i juni 2009 og i Bergen i 
maj 2010. Dengang var energi og miljø 
hovedtemaer. 

Nordisk Ministerråd har informations-
kontorer i Skt. Petersborg og Kaliningrad 
samt mindre informationspunkter i Mur-
mansk, Arkhangelsk og Petrozavodsk i 
Karelen.n

Formanden for den svenske delegation 
til Nordisk Råd, Karin Åström. (Fotograf 
Magnus Fröderberg/norden.org)

Sjurdur Skaale, 
færøsk medlem af 
Folketinget.

De nordiske statsministre holdt deres årlige sommer-
møde i Stockholm 15-16. maj, hvor der blandt andet 
blev diskuteret grøn vækst og en fremtidssikret nordisk 
velfærdsmodel, baseret på en afrapportering fra Nordisk 
Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

- Statsministrenes engagement i det nordiske fællesskab 
de senere år har været afgørende for de store fremskridt, 
vi nu ser i samarbejdet i Norden. Vi udvikler et skarpere 
og mere fokuseret samarbejde med satsninger på tværs 
af sektorerne og de enkelte ministerråd, udtaler Høybrå-
ten.

.En række forsknings- og netværksprojekter er sat i gang 
under overskrifterne ”Norden – ledende i grøn vækst” og 

”Holdbar Nordisk Velfærd”. Det handler bl.a. om at skabe 
et større nordisk hjemmemarked for byggeri og anlæg 
ved at standardisere en række tekniske normer – et mar-
ked, der skal fungere som afsæt for nordiske produkter 
på verdensmarkedet. 

Det handler også om i fællesskab at udvikle nye velfærds-
løsninger til mennesker i Norden, for eksempel indenfor 
særligt behandlingskrævende sygdomme.

Den 16. maj deltog statsministrene også - sammen med 
de nordiske beskæftigelsesministre - i et stort anlagt 
nordisk arbejdsmarkedsmøde med fokus på ungdomsar-
bejdsløsheden.  

(Norden.org)

Nordiske statsministre drøfter nye fælles satsninger
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Skulpturen Den lille Havfrue i Köpenhamn är 
känd över världen. I år fyller hon 100 år. I de 
nordiska huvudstäderna finns skulpturer som 
liksom Havfruen både vandaliserats och kriti-
serats. Följ med på en konsttur i Norden till 
några av dessa ”offer.”

Köpenhamn:

Halshuggen och skändad  
men i år fyller hon 100 år
I ett hundra år har hon suttit på sin sten i strandkanten 
och kastat längtansfulla blickar mot människorna som fla-
nerar längs Langelinien. Enligt legenden drömmer hon 
om att få bli en människa. Trots åldern är hennes brons-
färgade hud utan rynkor och hennes figur ser ungflicks-
slank ut trots att hon sägs väga 174 kilo. 

Hon har levt ett hårt liv. Två gånger har hon blivit hals-
huggen; en gång förlorade hon en arm; flera gånger har 
hennes vackra kropp sölats ned med målarfärg. Men av 
dessa lemlästningar syns idag ingenting. Hon tycks lika 
fräsch och oberörd som den dag i augusti 1913 då hon 
kröp upp på den stora stenen för att stanna där till glädje 
för hela världen.

Hon heter Den lille Havfrue – Den lilla sjöjungfrun – och 
har blivit en symbol för huvudstaden Köpenhamn. Det är 
ingen överdrift att säga att denna staty är en av de allra 
mest kända i Norden.

Det vilar ett romantiskt vemod över bronsskulpturen, 
men om hon kunde, skulle hon glädja sig över att numera 
beundras av människor som kommer från hela världen för 
att se henne – och fotograferas tillsammans med henne.

Kanske kunde hon ha ett ölkrus vid sin kropp, ty utan öl 
hade denna väna dam nog aldrig sett dagens ljus. Ett kas-
saskrin skulle också vara en passande symbol. Trots sina 
hundra år är hon en säker inkomstkälla för barnbarnen 
till sin skapare som såg till att sjöjungfrun skyddas av för 
skulpturer något så ovanligt som en juridisk copyright och 
upphovsrätt fram till år 2029.

Upphovsrätten tillkom eftersom konstnären därigenom 
ville skydda skulpturen mot kommersiellt utnyttjande. 

Han gick också till domstol två gånger för att hävda rät-
tigheten; en sak vann han, den andra förlorade han.

Varje avbildning, varje souvenir med skulpturen som 
motiv ger en peng till barnbarnen. Tidningar som publi-
cerar bilder av henne gör det mot betalning till de efterle-
vande. Och barnbarnen tar sina krav på allvar. För några år 
sedan använde en politisk organisation henne i en annon-
skampanj utan att i förväg begära tillstånd. Det kostade 
80.000 danska kronor för kränkning av upphovsrätten.

Det var dansösen Ellen Price som blev den indirekta 
anledningen till att skulpturen kom till världen. Den fram-
gångsrike bryggaren Carl Jacobsen satt en kväll år 1909 
på Det kgl Teater i Köpenhamn och såg Ellen Price dansa i 
sagobaletten Den lille Havfrue som byggde på H C Ander-
sens saga. Bryggaren föll för hennes skönhet och eleganta 
dans och beslöt sig för att legenden om sjöjungfrun nog 
kunde överföras till en skulptur. Jacobsen var nämligen 
inte bara en framgångsrik bryggare. Med sina rikedomar 
var han också landets störste konstmecenat.

Bildhuggaren Edvard Eriksen fick uppdraget. Efter ett 
halvår hade han en skiss klar, men bryggaren var inte 
nöjd, krävde ändringar (i kraft av sina pengar.)

Edvard Eriksen böjde sig för dessa krav, arbetade vidare 
med en skulptur av Jeanne  d´Arc som förebild. Det har 
sagts att det var dansösen själv, Ellen Price, som satt 
modell, men det är fel. I stället var det konstnärens fru 
Eline Eriksen som fick gestalta sjöjungfrun.

Nästa år stöptes sjöjungfrun i brons och den 23 augusti 
1913 sattes hon på sin plats på en stor sten vid Langelinie. 
Så med hjälp av de pengar som bryggare Jacobsen tjä-
nade på danskarnas öltörst fick den danska huvudstaden 
en staty som skulle bli ett av stadens kännemärken.   

Det nya operahuset som ses på andra sidan hamninlop-
pet byggdes för nio år sedan med pengar från en annan 
stor mecenat, skeppsredaren Mærsk Mc-Kinney Møller. 
Huset ritades av den världsberömde arkitekten Henning 
Larsen. Även han fick böja sig för plånbokens makt. Skeps-
redaren ville ha en annan fasad på huset än arkitekten, 
och så blev det.

Skulptur i Norden – 
inget för ömhudade
Text och bild: Sture Näslund
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Det kan noteras att det danska konstlivet vid 1800-talets 
slut hade två stora mecenater: Jacobsen, far och son, som 
blev rika på öl och Heinrich Hirschsprung som samlade en 
förmögenhet på tillverkning av cigarrer. De var stora kon-
stälskare, köpte mängder av konst (Jacobsen var en flitig 
besökare på Salongen i Paris) och skapade var sitt konst-
museum, Den Hirschsprungske Samling och Ny Carlsbergs 
Glyptotek. Ett glas öl och en cigarr kan leda till mycket…

De första åren av sitt liv som skulptur levde Den lille 
Havfrue ett ganska undanskymt och blygsamt liv. Först 
efter Andra världskriget blev hon mer känd; en beröm-
melse som lett till att hon mer eller mindre är ett officiellt 
varumärke för staden Köpenhamn.

Som konstverk har hon aldrig ansetts för att vara någon 
enastående skapelse. Det dröjde länge innan hon ens 
nämndes i de stora konstböckerna. Under senare år har 
synen på henne som konstverk blivit mer positiv och i 
Mikael Wivels stora verk om dansk konst kan man bl a 
läsa: ”Det är renodlad symbolisk naturpoesi, men det är 
också en form av modernistisk installationskonst och som 
sådan är Den lille Havfrue rätt enastående för sin tid.”

Men det var på ett annat konstplan som sjöjungfrun först 
skapade de stora rubrikerna. 1964 blev hon halshuggen! 
Någon hade nattetid kapat av hennes huvud som sedan 
aldrig återfunnits. Tursamt nog hade gjuteriet sparat gjut-
formen varför ett nytt huvud kunde sättas på plats.

Tidigt riktades misstankarna mot den rebelliske konst-
nären Jørgen Nash. Det var han som drev det omtalade 
konstnärskollektivet Drakabygget i norra Skåne.  Nash 
erkände inte att han var gärningsmannen, men lät sam-
tidigt antyda att han visste vem 
som sågat av huvudet. 

Den ”blodiga” episoden användes 
sedan i en lång och medveten hap-
pening i sann Nash-anda. Många 
år senare, år 1997, gav Nash ut 
sina memoarer Havfruemorderen 
krydser sine spor. (Titeln alluderar 
på Aksel Sandemoses roman där 
jantelagen finns att läsa.) Här 
erkänner Nash att det var han som 
var ”havfruemorderen.” Han kal-
lade händelsen för en samhällssa-
tirisk happening kring Danmarks 
nationalsymbol. Nu är Nash död 
och vi får nog aldrig veta om hans 

bekännelse var riktig eller ett utslag av hans välkända lust 
att leka med sin omgivning.

År 1984 var det dags igen för ett nytt angrepp på sjö-
jungfrun. Två unga män sågade av hennes högra arm. De 
anmälde sig själva till polisen, skyllde på fylleri.

Det skulle dröja sex år, till 1990, innan det var dags för 
nästa attentat. Nu försökte någon såga av hennes huvud, 
men misslyckades. Gärningsmannen fortfarande okänd.

Utöver dessa lemlästningar har den väna mön fått målar-
färg över sin kropp några gånger. Trots allt detta, och trots 
sina hundra år, tycks hon vara välbehållen. Hon klarade 
även för ett par år sedan den långa resan till världsutstäl-
lningen i Shanghai där hon blev en av de stora publikfa-
voriterna.

Inte långt från Den lille Havfrue på Langelinie kan man 
sedan förra året beskåda en annan skulptur som från sin 
födelse utsatts för kritik. Det är en mer än två meter stor 
skrotskulptur kallad Zinkglobal. Är det ett aprilskämt? frå-
gade en konstkritiker. Det är ett sätt att få oss att tänka 
otraditionellt, svarade konstnären.

Längre upp vid Öresundskusten, i hamnområdet i Hel-
singör, står (eller sitter) sedan förra året också en ny 
skulptur. Den heter Han och är gjord i blankpolerat stål. 
Han intar samma pose som sjöjungfrun i Köpenhamn. 
Även här har kritiker höjt rösten. Är det en han eller vad? 
En androgyn? Man anar ett moraliskt drag i frågan.

Konsten är vad den är. Och en god sak med konst är att 
den i lyckliga fall väcker frågor och invändningar.

Skulptur i Norden – 
inget för ömhudade

Idag är Den lille havfrue eet af de 
store turistmålen i Köpenhamn och 
har blivit huvudstadens inofficirlls 
kännetecken.



Oslo:

Trotsig, sur och arg men  
besökarnas älskling

Jag vill inte!
Hela figuren utstrålar protest. Ansiktet är en skrikande 
sur grimas. Armarna höjda i trots. Foten stampar i mar-
ken. Sinnataggen är arg, fylld av trotsålderns totala ilska.

Den lilla bronsskulpturen av den uppretade pojken är en 
av de 214 skulpturerna i det väldiga Vigelandsanlegget i 
Oslo. Bland parkens kolossalgestalter i brons och granit 
är han besökarnas favorit. Hans ena hand är blank av 
all beröring; förmodligen är den trotsige grabben Norges 
mest fotograferade skulptur.

Men han är inte bara populär. Flera gånger har han van-
daliserats. Röd, vit och rosa färg har hällts över honom. 
Han har till och med blivit stulen, men återfunnits i ett 
dike i utkanten av Oslo. Numera är hela skulpturparken 
videoövervakad varför livet har blivit mindre farligt, både 
för den älskade pojken, och för det myller av sten- och 
bronsfigurer som befolkar parken.

Blandningen av beundran och protest kan stå som en 
symbol för synen på Sinnataggens skapare, bildhugga-
ren Gustav Vigeland. En man som ses som Norges store 
bildhuggare, men som även kritiseras för att han med 
åren blev  ensidig och pompös, och som dessutom under 
Andra världskriget påstås ha varit en nazistvän. Och hans 
egen person påminner om lille Sinnataggen: egensinnig, 
trotsig, en som alltid ansåg sig ha rätt.

Den unika skulptursamlingen i Frognerparken i Oslo 
blev Vigelands livsverk som han arbetade med under 
årtionden, ett arbete som ofta kantades av kriser,  
konflikter med konstnärskolleger och utdragna 
förhandlingar med myndigheterna innan den som 
Vigelandsanlegget stod klar år 1943 efter nära 
20 års arbete. I centrum för skapelserna står 
en väldig fontän och den höga monoli-
ten, allt för att skildra olika stadier i 
människornas liv.

Vigeland dog i mars 1943, 73 år gam-
mal. Han började som träsnidare 
men utvecklades till en framståen-
de bildhuggare. Han var oerhört pro-
duktiv, arbetade med allt från restaureringen 
av katedralen i Nidaros (Trondheim) till en 
ström av skulpturer. Det är Vigeland som 
gjort monumentet över matematikern 
Abel i Slottsparken i Oslo. Brodern Ema-
nuel var också konstnär. (Hans glaskonst 
kan man bl a se i Oscarskyrkan i Stockholm 
och i koret i Lunds domkyrka.)

Vigeland var en egensinnig man, mycket egoistisk, kan 
man säga. Han kom på kant med många konstnärskol-
leger, bl a med sin bror Emanuel. Brytningen mellan dem 
helades aldrig. Hans sätt att behandla de kvinnor han 
levde med var också minst sagt frånstötande.

Anklagelserna mot Vigeland för att vara nazistvän bet 
sig fast. Ett servilt brev från Vigeland om ett tysk besök 
i hans ateljé under den tyska ockupationen av Norge 
väckte undran.

Om livsverket Vigelandsanlegget skrev svenska Expres-
sen att intrycket var äkta tysk mentalitet. En norsk kriti-
ker, Pola Gauguin (son till Paul G) skrev att anläggningen 
andades nazistisk mentalitet och att ”den uppblåste hero-
iske holdningen hos mennene med det kortstussete håret 
som motsetning til de bredhoftete, melkedigre kvinnene 
med utslått langt hår eller fletter helt i nazistisk ånd.”

Idag är Vigelands skulpturpark ett av Oslos stora turist-
mål. Och Sinnataggens trotsiga pojkgestalt en av de stora 
favoriterna. Visserligen har han både stulits och kladdats 
ner med färg, men hans ilskna utbrott går till betrakta-
rens hjärta.

I Sinnataggens utbrott kan man se hans skapares egen 
syn på omvärlden, antingen var man för eller emot Vige-
land, någonting mitt emellan fanns inte.

Stockholm:

Ett mänskligt Möte på torget inget 
för moralens väktare

-Fan må vara teaterdirektör! Det är den välkända 
repliken i ett skådespel av August Blanche. Det-
samma kan ibland sägas om konstnärer. 

På Östermalmstorg i Stockholm finns ett bra 
exempel på att uttrycket verkligen även 

kan användas inom konsten. Sällan 
har väl en konstnär blivit så mis-

sförstådd som Willy Gordon, 
när hans skulpturgrupp Möte 
på 1980-talet sattes upp på 
detta torg, strax intill Salu-
hallen. Den är ett kraftfullt 
uttryck för människors möte, 
besläktad med Henry Moores 

stora verk.

Skulpturen som är gjuten i brons visar 
en man som bär ett köttstycke på sin ena 
axel. Intill honom halvligger en kvinna. 
Oanständigt! Fult! Förnedrande för kvin-
nan! Det som främst utlöste protesterna 
var nog, att man tydligt ser den nakne 
mannens penis. 

Sinnataggen er nog den populäraste 
figuren i Vigelandsanlegget i Oslo. 
Kunstneren var Gustav Vigeland, som 
kunde vara lika tvär och ilsken som 
den lille pojken.
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Sällan har väl en konstnar 
blivit så missfortolkad 
som Willy Gordon og hans 
skulptur Möte på Öster-
malmtorg i Stockholm.

Jag vet inte hur Gordons spontana reaktion var, men 
han förklarade  att angreppen byggde på ett totalt mis-
sförstånd. Han ville med sin skulpturgrupp visa solida-
riteten mellan mannen och kvinnan, en hyllning till den 
kroppsarbetande mannen och till kvinnan, som är på 
väg att resa sig ur sitt underläge. Tillsammans ska de 
dela bördorna.

Kanske kunde kritikerna delvis acceptera detta, om det 
inte varit för mannens penis. Den framstår på skulpturen 
i helt naturlig form!

Moralens väktare slog därför till en dag 2006. Penisen 
sågades helt enkelt av, manslemmen var försvunnen. Och 
det var inte första gången som detta Möte stympades. 
Några år tidigare hade två män försökt såga av lemmen, 
men de upptäcktes innan de hann fullborda kastreringen
 
Efter den lyckade avsågningen försågs mannen med en ny 
penis, nu armerad så att den ska vara svårare att avlägsna. 
Det finns dessutom en reservpenis, i händelse av ett nytt 
försök. Efter detta har den förargelseväckande manslem-
men fått stå i fred; däremot har skulpturgruppen utsatts 
för klotter. 

Numera tycks Möte vara en accepterad del av torget och 
gruppen lär vara en omtyckt tummelplats för områdets 
barn. I detta får nog även moralens väktare foga sig. Men 
protesterna mot Möte visar att konflikten mellan konst 
och påstådd moral aldrig upphör. 

Speciellt skulpturer i offentlig miljö blir ofta föremål för 
kritik. I Stockholm finns flera exempel. T ex Ortweds wal-
lenbergmonument på Nybroplan och Milles flygarmonu-
ment på Karlaplan (ser ut som en nazistörn).

Willy Gordon dog för tio år sedan, 85 år gammal. Han 
var av judisk börd, född i Litauen. Föräldrarna flyttade 
till Sverige då han var sju år gammal. Pappan var kantor 
i mosaiska församlingen i Malmö. Gordons skulpturer, 
ofta i stort format, finns runt om i den offentliga miljön i 
Sverige. Möte på Östermalmstorg är väl hans mest kända, 
men han har även gjort skulpturer av bl a Olof Palme, 
Evert Taube, Jussi Björling och andra kända svenskar lik-
som flera verk med judiska motiv.

I början av 1990-talet vann han tillsammans med en ung 
svensk arkitekt (även hon av judisk börd) en tävling om 
utformningen av en minnesplats för de judar som levde 
i Vilnius och som mördades under Andra världskriget. I 
Vilnius fanns ett rikt judiskt kulturliv; staden kallades för 
Litauens Jerusalem.

Någon minnesplats efter Gordons idéer finns ännu inte 
i Vilnius. Judarnas svarta öde i Litauen är ett ömtåligt 
kapitel.

Helsingfors:

En oanständig kvinna blev  
den stora favoriten
Det sägs att ingen är profet i eget land. Det stämde länge 
för den finlandssvenske skulptören Ville Vallgren. Som 
22-åring lämnade han sitt Finland och bosatte sig i Paris. 
Där stannade han i 36 år; 1902 blev han naturaliserad 
fransk medborgare. 

De första åren levde han under små förhållanden. I sina 
memoarer skrev han bl a : ”Vi rent av svälte, men vi arbe-
tade flitigt.” Småningom kom framgångarna. Han fick 
den stora guldmedaljen vid världsutställningen 1889. 



Skördade framgångar på Salongen. Franska staten och 
rika mecenater började köpa hans verk.  Han blev en av 
de stora skulptörerna i den franska huvudstaden med 
Rodin som sin beskyddare.

Men hemma i Finland var man under många år inte 
intresserad av hans arbeten.  I ett brev till sin mor skrev 
han: ”Nog är det roligt att få succé här, ty i Finland tycks 
man totalt glömt bort mig.” I ett annat brev till hemmet 
i Borgå  stod att läsa om:”mina framgångar och lycka här 
ute i Paris, då jag däremot ofta erhöll bakslag, tvekan och 
ett ständigt nedtryckande av mina konstnärliga strävan-
den från Finland…”

Ledande konstkretsar i Helsingfors motarbetade honom 
och den nya franska skolan som han representerade. 
Speciellt den tidens mest inflytelserika kulturperson, lit-
teratur- och konsthistorikern Carl Gustaf  Estlander kan 
ses som hans uttalade fiende. Estlander var motståndare 
till de nya strömningarna inom konsten och litteraturen. 

I ett brev till Vallgren skrev han om ett av hans verk: ”Den 
är för svag att köpas in till samlingen. Den senare är ett 
osmakligt infall, som torde komma att få sin plats på vår 
vind…”

Men Ville Vallgrens framgångar i Paris gjorde till sist 
intryck i Helsingfors. Han började få betydande bestäl-
lningar, bl a av Helsingfors stad till den fontän vid Salutor-
get som idag är känd som Havis Amanda. Amanda är en 
sjöjungfru och 1908 kunde anläggningen invigas.

Med det gick inte stilla i dörrarna. Kritiken var hård, 
och Finland fick sin första stora offentliga konstdebatt. 
Angreppen kom främst från kvinnor, arbetarklassen och 
de finskspråkiga.

Man ansåg att skulpturen med den nakna, väna Amanda 
var obscen och inte typisk för den nordiska kvinnan. I 
finskspråkig press skrev man, att de pengar som ödslades 
på skulpturen kunde ha räddat hundratals kvinnor från 
misär och fattighus. Andra ansåg att hon totalt saknade 
det ädla stoff, med vilken man bör förmedla nakenhet.

Men det fanns också försvarare. I Hufvudstadsbladet 
ansåg en skribent, att Havis Amanda var som att slänga 
pärlor för svin.

Det gick som det brukar gå. Den först utskällda sjöjung-
frun är idag mäkta populär, bl a hos studenterna som 
varje Valborgsmässoafton sätter en studentmössa på 
hennes huvud. Upp mot 50.000  personer brukar samlas 
för att se mösspåtagningen. Och när hon fyllde 100 år, gav 
stadsmuseet ut en hyllningsbok med titeln Mon Amour 
100 Years.

För Ville Vallgren var Amandas stormiga möte med sin 
publik en deprimerande upplevelse. Han var en man som 
älskade livet, det sköna, mat, goda viner och gott sällskap.

Och om kvinnan sade han:
Kvinnan är min gudinna och jag är kvinnodyrkare. Av allt 
levande ställer jag kvinnan först och högst! n

När Den lille havfrue kom på sin plats 1913 hade Havis Amanda prydd 
Salutorget i Helsingfors några år. Ville Vallgren skulpturade den sköna.
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Som optakt til den årlige litteraturfestival i grænselan-
det, deltager foreningen NORDEN´s nye landsformand, 
Karen Ellemann, i en debataften med Anke Spoorendonk, 
Europaminister (SSW) og Dagfinn Høybråten, generalse-
kretær for Nordisk Ministerråd, mandag d.16. september. 
kl. 19.00 i Blå Sal, Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59. Afte-
nens ordstyrer er Anette Jensen, leder af Nordisk Informa-
tionskontor i Flensborg.

Norden betragtes ofte som en region og har udviklet sig til 
et forbillede, når det drejer sig om bl.a. demokrati, grøn 

Det er 4. gang den nordiske litteraturfestival – litteraturfest.nu løber af stabelen. Den 
finder sted i grænseregionen med Flensborg som centrum for arrangementerne. 
Festivalen arrangeres af Nordisk Informationskontor i Flensborg og Kulturbüro der 
Stadt Flensburg i samarbejde med biblioteker på begge sider af grænsen.

Der er inviteret en række prisbelønnede forfattere. Følgende deltager i festivalen: 
Kim Leine (DK), Jonas T. Bengtsson (DK), Rosa Liksom (FIN), Hallgrímur Helgason (IS), 
Helene Uri (N), Steve Sem-Sandberg (S) og Volker Kutscher (D) m.fl.. ). Tre af forfat-
terne er i år nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Det drejer sig om Kim Leine, 
Rosa Liksom og Hallgrímur Helgason. 

Kunstudstillingen omfatter to danske og to tyske kunstnere: Nina Brauhauser og Maria 
Huls fra Tyskland og Sergei Sviatchenko  samt Christina 
Bredahl Duelund fra Danmark. 

Filmene, som vises under festivalen er filmatisering af 
romaner af Jonas T. Bengtsson (”Submarino”) og Hall-
grimur Hellgason (”101 Reykjavik” og ”Stormland”).

Hele festivalen sluttes af med koncert ved Poul Dissing 
og sønner: Dissing, Dissing Lass og Dissing. n

Tem
a: Litteratur  i N

orden

Weekend i Flensborg – oplev litteratur og den smukke fjordby
Som noget nyt tilbyder litteraturfest.nu i samarbejde med turistbureauet i Flensborg en samlet pakke fra d. 19. – 
22. september med forfatterlæsninger på Duborg Skolen, i Bundsen Kapelle og på Dansk Centralbibliotek. Tilbud-
det inkluderer også guidede ture i Flensborg med besøg ved byens seværdigheder og sejltur på Flensborg Fjord 
samt besøg på Flensburger Brauerei. Desuden koncert og mad lørdag aften samt hotelovernatning alle tre nætter.

Pris: 2.610 DKK pr. person i dobbeltværelse, 2.980 DKK pr. person i enkeltværelse.

Der er også mulighed for at forkorte opholdet til 2 dage (20. – 22. september). For nærmere oplysninger og 
program ved henvendelse til Ruth Faber: rvf@nordisk-info.de

vækst og arbejdsmarked. Finanskrisen har gjort sit til at 
drive de nordiske lande sammen, og interessant er det, 
at Norden ser ud til at klare krisen bedre end f.eks. de 
sydeuropæiske lande. 

Derfor kan man spørge: Er der en særlig nordisk vinkel for 
et fremtidigt EU? Kan de andre europæiske lande lære af 
Norden, lære af hvordan man reformerer og alligevel sik-
rer velfærdsstaten? Kunne f.eks. Slesvig-Holsten være en 
brobygger mellem Norden og Europa, og hvordan mener 
vi f.eks., at et EU skal udvikle sig fremover? n

Ny landsformand i debat om Norden og Europa 
– i finanskrisens tegn

Atter Litteraturfestival i grænselandet
Litteraturfest.nu 2013 finder sted den 17. – 21. september

Hele Uri, Norge Kim Leine, Danmark

Hallgrimur Helgason, Island
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En kold vintermorgen pakker en lang række danske, et 
par håndfulde svenskere og finner hver deres taske. De 
har alle meldt sig til en polarekspedition højt mod nord. 
Alt det de ved er, at de rejser sammen med en gruppe 
af fremmede, at det sidste år var så koldt som minus 42 
grader Celsius og at de på turen vil møde folkene mod 
fra Nord. 

Grupperne, der efterhånden på deres rejse samles til én 
stor gruppe, er alle fra Foreningen NORDENs Ungdom i de 
nordiske lande og skal til Jokkmokk, hvor de skal deltage 
i en konference for unge om udfordringerne i Arktis og 
Norden. 

Der er særlig fokus på klima og bæredygtighed, for hvor vi 
i Danmark kan være ret sikre på, at klimaforandringerne 
kommer til at betyde lidt varemere vejr og heftigere regn-
skyl, vil vi lige så sikkert nord for polarcirkelen komme til 
at opleve klimaforandringer, der på dramatisk vis skaber 
omvæltningerne af livsbetingelserne. Ikke mindst for de 
af samerne, der lever af og med rendrift og hvor for hvem 
den samiske kultur er bygget om livet med rensdyrene.

”Jeg talte med ung samisk pige på konferencen som ligger 
i Jokkmokk – en by der for mig er noget nær den yderste 
grænse. Hun var kørt 30 mil mod syd for at komme til 
konferencen og hun kom fra en lille sameby. Hun fortalte 
om livet med renerne, der blev overvåget med GPS’er og 
hvordan hun ikke selv oplevede at bo isoleret selvom hun 
boede 10 km fra en købmand. I Norden har jeg aldrig 

mødt et ungt menneske for hvem dagligdagen var så 
markant anerledes end mit eget liv.” Ulrike Gade, For-
eningen NORDENs Ungdom, Danmark.

Møde med den samiske kultur
Rejsen var tematiseret omkring emnet ’polarekspedition’ 
og ud over at lære om de forandringer, som vi og ikke 
mindst vores samiske og øvrige nord-nordiske medbor-
gere bliver udsat for i fremtiden, var der fokus på at lære 
og møde den samiske kultur. Heldigvis faldt den konfe-
rence vi var til, lige op ad Jokkmokk Marked, der hvert 
eneste år samler mere end 30.000 gæster – hovedparten 
samer, til en blanding af en kulturfestival, et formelt og 
uformelt mødested og en stor handelsplads med stader 
og handlende overalt.  

Ekspeditionstemaet var også en god undskyldning for at 
rejse sparsomt og spare på både naturens og egne res-
sourcer. Og så var det muligt at komme mentalt ud over 
hverdagen med mobiltelefoner mv. ”Vi tog toget frem og 
tilbage, og som gruppe kan man nå at blive rystet sam-
men godt og grundigt på en tur fra Malmö til Jokkmokk. 
Ikke mindst når man har samiske fortællinger at læse op 
ad for hinanden.  Jeg forestiller mig at de gamle polarfa-
rer også må have opbygget nogle venskaber, der rækker 
ud over hvad man får på Facebook, og at de må have 
kommet tilbage med et nordisk blandingssprog skabt ud 
fra hver af deres hjemegne. ” Stina Klyft, Förenignen NOR-
DENs Ungdomsförbund.

Når det som forening er muligt at planlægge og gen-
nemføre ’polarekspeditioner’ med så mange mennesker 
koordineret på tværs af de nordiske lande, skyldes det to 
ting. For det første at vores nordiske ungdomsforeninger 
har mange års erfaring og venskaber at bygge på, men 

Med nordisk ungdom højt mod nord
Ved verdens ende – historien om en ’polarekspedition’

Af  Søren Würtz, Foreningen NORDENs Ungdom

Overnatning i pistolklubben i Jokkmokk; Simple forhold – 
men det kan man være bekendt når man er på ekspedition.

Rensdyrræs er en tilbagevendende begivenhed ved Jokkmokk Marked og 
trækker altid mange tilskuere. Den introduceres med en joik af speakeren.
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En af de stærkeste tekster i Højskolesangbogen har nr. 
510 og er skrevet af digteren Otto Gelsted:

De mørke fugle fløj
Ved gry med motorstøj

I eskadriller over byens tage.
Da så vi og forstod

-det gik til hjertets rod –
At vi fik trældoms bitre brød at smage.

Skrevet den 9. april. De voldsomme begivenheder i 1939 
-40 gjorde et voldsomt indtryk på digtere i alle de nor-
diske lande, USSR´s overfald på Finland, Tysklands på 
Danmark og Norge, de svære kampe i sneen i Karelen 
og om Narvik.

Dette tog de litterære selskaber op på 73 års dagen for 
Moskvafreden, den 13. marts, og formanden for Samrå-
det for de Litterære Selskaber, forfatteren Søren Søren-
sen, åbnede aftenen med Arvo Turtiainens digt fra fron-
ten, om krigshunden der skal hente hjælp.

Ellers var digtene hentet fra danske og svenske lyrikere, 
Hjalmar Gullberg som sendte sin hälsning till Danmark, 
straks lysene forsvandt fra vestsiden af Øresund, Pä Lager-
kvists om det sörjande Norden (se Nordens sangbog), 
Johannes Jørgensen som opholdt sig i Vadstena i 1940 og 
skrev digte derfra, Poul Henningsen og Otto Gelsted, som 
siden måtte flygte til Sverige, mens Halfdan Rasmussen 
og Morten Nielsen gik ind i modstandskampen.

Medlemmer af Dansk - Svensk Forfatterselskab læste 
forgængernes digte på begge sprog, Thomas Grundberg, 
Per - Olof Johansson, Helge Krarup og Ole Lillelund; andre 
litterære selskaber var repræsenterede af Jan Holsting 
(Johannes Jørgensen Selskabet) og Rikke Rottensten 
(Teaterhistorie). Frihedsmuseet i København lagde de 
helt rigtige rammer om læsningerne – inden det des-
værre brændte et par måneder senere.

Hälsning till Danmark – dansk/
svensk digtaften på Frihedsmuseet
Af Søren Sørensen

Unge på gratis forfatterskole i Sverige
Forfatterspirer i alderen 15 – 18 år fra Fredensborg kom-
mune på Sjælland har fået tilbud  om gratis sommerop-
hold med skrivekursus på den nordiske folkehøjskole  
Biskops Arnö i Sverige den 27. juli - 3. august. 

Det er Foreningen NORDEN og Nordisk Ministerråd, der 
står bag det fine tilbud. Biskops Arnö  ligger på en ø i Fre-
densborgs venskabskommune Håbo tæt ved Stockholm.

Lisa Juhler fra NORDEN´s  lokalafdeling fortæller, at de 
unge her får mulighed for at møde andre nordiske unge 
og blive undervist af forfattere fra de fem nordiske lande.

Forfatteren Søren Sørensen åbnede digtaftenen. 

også at man fra offentlig side ønsker, at de unge i Nor-
dens skal opleve hinandens sprog, kultur, udfordringer 
og ønsker for fremtiden. Foreningen NORDENs Ungdom 
og alle vores partnere vil gerne bringe en tak til NORD-
BUK, (Nordisk Børne - og Ungdomskomité), der har ydet 
økonomisk støtte. 

Hvis du vil se film fra rejsen: Klik ind på www.youtube.com  
og søg på Jokkmokk 2013 FNU eller forfatteren af denne 
artikels navn. Her findes film fra polarekspeditionen og 
tidligere rejser med Foreningen NORDENs Ungdom. n
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Svanemærkets nye 
kunstkonkurrence, 

Nordic Art Insight, blev 
lanceret den 18. marts. 

Konkurrencen har en før-
stepræmie på 100.000 sven-

ske kroner, og målet er at højne 
opmærksomheden om bæredyg-

tigt forbrug. 
 

Miljømærkning handler om at finde de 
bedste produkter ud fra et miljøper-

spektiv. Men nu går Svanemærket 
et skridt videre for at tilskynde for-

brugerne til at være opmærksom-
me på alle aspekter af bæredygtigt 

forbrug. En af måderne at gøre det på 
er lanceringen af Nordic Art Insight.

– I dag er en af de helt store udfordringer 
hvordan vi kan opnå et bæredygtigt for-
brug som tager hensyn til klima- og miljømål 
og sikrer en retfærdig fordeling af jordens res-

sourcer. Vi mangler kunstnernes stemme i tidens debat 
om bæredygtighed, og derfor vil vi udfordre dem til at 
deltage i vores konkurrence. Et kunstværk siger ofte 
mere end tusind ord, siger Ragnar Unge,  direktør for 
Miljömärkning Sverige.

Ud over at skabe et kunstværk, skal kunstneren også 
beskrive hvordan kunstværket er produceret ud fra et 
miljømæssigt perspektiv for at være berettiget til at del-
tage i konkurrencen. Hele kunstværkets livscyklus skal 
beskrives, for eksempel hvilke råmaterialer der er brugt i 

processen, genbrug og så videre, på samme måde 
som kriterierne for Svanemærket har et livs-

cyklusperspektiv.

Alle kunststuderende over 18 år og pro-
fessionelle kunstnere som er bosat i et 
af de nordiske lande, er inviteret til at 

deltage i Nordic Art Insight-konkurrencen. 
Vinderen bliver præsenteret på Nordisk 
Ministerråds konference om bæredygtig-

hed, Medskapandets konst, i Umeå, Sverige 
i september. n
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Disse spørgsmål bliver undersøgt i et nyt webmagasin 
"Green Growth – the Nordic Way” fra Nordisk Minister-
råd. 

Den nordiske model fremhæves over hele verden som et 
strålende eksempel på vejen mod en bæredygtig fremtid. 
Grøn vækst er også en central prioritet for samarbejdet 
mellem de nordiske lande i de kommende år.

"Norden – førende inden for grøn vækst" er de nordiske 
statsministres fælles initiativ inden for grøn vækst i regi 
af Nordisk Ministerråd. Formålet er at skabe fælles nor-
diske løsninger på fælles problemer inden for bestemte 
områder.

Nyt webmagasin om 
den nordiske model
Hvad er den nordiske model egentlig, og hvordan forholder de nordiske lande sig til grøn vækst?

Det nordiske samarbejde er verdens mest omfattende 
regionale partnerskab, og Norden er et førende globalt 
"laboratorium" inden for grænseoverskridende samar-
bejde. Udgiverne håber at  kan sætte fokus på værdifulde 
aspekter af dette samarbejde og samtidig udforske nye 
områder.

“Green Growth - the Nordic Way” præsenterer en række 
forskellige projekter initieret af de nordiske statsministre 
og følger adskillige andre tiltag inden for grøn vækst under 
Nordisk Ministerråd. Læs det nye magasin på nordicway.
org Det er gratis og udkommer hver anden måned. Det er 
udviklet til tablet, men virker også på PC eller Mac. Maga-
sinet fås desuden som PDF. Alle artikler er på engelsk!

(Norden.org)



I Folketingets 1. næstformand, fhv. minister og nuværen-
de formand for Nordisk Råds delegation, Bertel Haarders 
erindringsbog ”Op mod strømmen” bliver der også plads 
til en skildring af en væsentlig nordisk begivenhed i én af 
hans ministerperioder.

Det drejede sig om de gamle islandske håndskrifter, der 
ifølge en lov fra 1965, skulle deles mellem de to lande, 
men hvor de danske professorer var imod udleveringen, 
og de islandske professorer ville havde det hele. 

Haarder fortæller, at han inviterede sin islandske kollega 
med ned i den afkølede kælder på Københavns Universi-
tet på Amager, hvor de utallige håndskrifter i Den Arna-
magnæanske Samling befandt sig:

-Vi sluttede med at synge den bevægende islandske 
nationalmelodi med omkvædet ”Islands tusind år” , som 
jeg havde lært som barn derhjemme. Min islandske kol-
lega og jeg fik rektorerne på Københavns og Islands uni-
versiteter til at udpege endnu et hold professorer til et 
nyt deleudvalg. Men efter nogle år kørte også det nye 
udvalg fast, så jeg bogstavelig talt sad med den sidste 
snes håndskrifter.

-Som en anden Kong Salomon spurgte jeg så: ”Hvilken af 
dem vil Island helst have ?” Det viste sig at være en rigt 
illustreret bibel-udgave, Stjórn, som allerede var udlånt 
til museet i Rekykjavik. Den kunne jeg godt huske. Den lå 
lige inden for døren, da jeg besøgte museet under en ses-
sion i Nordisk Råd. Den var juvelen i samlingen og havde 
stor betydning for islændingene.

-”Så lad Island få Stjón, og så får vi resten”, resolverede 
jeg – og sådan blev det. Min islandske kollega, Sverrir 
Hermansson, som både var bankdirektør og formand for 
HK, var en handlingens mand. Jeg kom til Island den føl-
gende sommer. Vi underskrev traktaten på den tusind 
år gamle Tingvallaslette - og jeg fik af præsident Vigdis 
Finnbogadóttir i præsidentboligen Bessastadir, den ene-
ste orden, jeg har fortjent !, fortæller Bertel Haarder.

Han understreger i samme forbindelse, at der var noget 
rigtigt i, at netop en højskolemand som ham afsluttede 
dén sag, for det var netop grundtvigske højskolefolk, der 
havde stået for udleveringen, mens universitetsfolk og 
konservative var imod…..

Tem
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Et højskolebarn
Hans erindringsbilleder af en fri barndom i en stor familie 
blandt mange forskellige slags mennesker på Rønshoved 
højskole ved Flensborg Fjor med hans forældre som for-
standerpar, er meget levende og giver samtidig læseren 
en god forståelse for hans senere virke som højskolelæ-
rer, politiker og forfatter - ofte med synspunkter, der gik 
”op mod strømmen” under samfundsudviklingen og den 
offentlige debat i 1960-erne og senere. 

Der er således mange bidende kommentarer til kendte 
politikeres gøremål og holdninger uanset partifarve gen-
nem årene, hvor han var været medlem af Folketinget 
siden 1975 og siddet i spidsen for hele syv ministerier.

De sidste afsnit af bogen indeholder en gennemgang af 
den politiske udvikling de forløbne årtier og af samfunds-
udviklingen herhjemme og rundt om i verden, hvor han 
bl.a. fremhæver Finlands imponerende præstationer, når 
det gælder forskning og udvikling. 

Den finske model
Som tidligere undervisningsminister kommenterer han 
i bogen også  debatten om ”den finske model” for fol-
keskolen i forhold til den danske 
og hævder, at det allervigtigste (i 
Finland) er, at eleverne og foræl-
drene er indstillet på, at eleverne 
skal strenge sig an. ”Skolens fun-
dament af tillid og moralkapital er 
meget høj”, understreger han og 
slutter sine politiske budskaber til 
vor tid med følgende manende ord 
til danskerne:

-Hvis alle udnytter deres rettighe-
der til det yderste, kan velfærds-
samfundet ikke fortsætte. Det er 
moralkapitalen og den gensidige 
tillid, der holder det oppe. Det 
skulle ikke være svært at forstå i 
det land, der har fostret højskole-
tanken. n

Op mod strømmen - Med højskolen 
i ryggen. Udgivet 2012. 334 sider 
med ill. Forlaget Gyldendal. Pris: Kr. 
299,95 (vejl.)

”Da jeg spurgte som en anden 
Kong Salomon”
Bertel Haarder skildrer afslutningen på striden om de islandske håndskrifter
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Nyt webmagasin om 
den nordiske model
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Midt under Anden Verdenskrig 
besluttede Stalin at nedlægge orga-
nisationen Kommunistisk Interna-
tionale, Komintern. Organisationen 
havde indtil da været omdrejnings-
punkt for den kommunistiske ver-
densbevægelse og et vigtigt redskab 
for sovjetisk udenrigspolitik. Efter 
alliancen med vestmagterne fore-
kom en opløsning at være et vigtigt 
signal, så Stalin frisatte sine uden-
landske kammerater. Eller gjorde 
han? 

I antologien ”Komintern og de dansk-
sovjetiske relationer”, gør en række 
danske og udenlandske forskere sta-
tus over forskningen af denne udvik-
ling, som første skud på stammen 
af et dansk-russisk samarbejde om i 
fællesskab at forstå vor nyeste fortid.

I afsnittet ”Sovjetunionen og Dan-
mark efter Anden Verdenskrig” 
med den tyske forsker Peter Rug-
genthaler og hans danske kollega 
Thomas Wegener Friis, som forfat-
tere, behandles også planerne om en 
nordisk forsvarsunion efter krigen og 
Sovjetunionens holdning hertil:

Den 27. oktober 1947 gav det sov-
jetiske Udenrigsministerium sine 
ambassadører i Norge, Sverige, Dan-
mark og Finland besked om at ind-
samle information ”om det såkaldte 
nordiske samarbejde”, fordi ”reak-
tionære kræfter i de skandinaviske 
lande atter forsøger at give ideen om 
”nordisk forsvarsunion” nyt liv, nu 
ikke længere under Tysklands hege-
moni, som det var under krigen, men 
derimod under indflydelse og med-
virken fra USA og Storbritannien”.

Et halvt år senere kom man til den 
konklusion i Udenrigsministeriet, at 
den politiske kerne i ”det nordiske 
forbund” var reaktionær og i sidste 
ende vendt mod Sovjetunionen. 
Hovedmålet var angiveligt at beskyt-

te de nordiske lande mod sovjetisk 
indflydelse og neutralisere Sovjet-
unionens pres mod Finland.

Lederen af Udenrigsministeriets 
5.afdeling, Aleksander Abramov, slog 
fast: ”Realiteten har vist, at der ikke 
kan være tale om ”neutralitet ” i et 
sammenbragt ”nordligt” samarbej-
de eller en skandinavisk blok organi-
seret omkring Sverige. På bundlinien 
kom han frem til, at de nordiske sta-
ter allerede fra 1947 havde vendt sig 
mod Sovjetunionens interesser og 
lod sig udnytte af briterne og ame-
rikanerne. 

Reagerede ikke
Udenrigsministeriet anbefalede 
gentagne gange, at man fremsendte 
protestnoter, men den sovjetiske 
ledelse foretrak i første omgang ikke 
at reagere, men at følge udviklingen 
nøje, hedder det herom i bogen.

Som bekendt blev det nordiske 
forsvarsforbund ikke til noget. Sve-
rige fastholdt sin neutralitetslinje, 
medens Danmark og Norge blev 
stiftende medlemmer af NATO. Med 
underskrivelsen af Atlantpagten i 
april 1949 ændrede den geopolitiske 
situation i Nordeuropa sig grundlæg-
gende.

Island, Norge og Danmark var nu offi-
cielt forankret i Vesten. Sverige ind-
tog sin formelle neutralitet, medens 
Finland forblev under væsentlig sov-
jetisk indflydelse. 

Sovjetunionens forsøg på i sidste 
øjeblik at tilbyde Norge en ikke-
angrebspagt syntes nærmest at 
have haft den stik modsatte virkning. 
Den sovjetiske Skandinaviens-politik 
havde dermed vist at have slået fejl, 
konstaterer de to forskere i bogen.

Komintern og de dansk-sovjetiske 
relationer. 436 sider, illustreret. Pris: 

Kr. 249,00. Udgivet af Arbejdermu-
seet/ABA.

Sovjetunionen og den nordiske 
forsvarsunion

Den svenske jazzstjerne Monica Zet-
terlunds selvbiografi ”Ihukommelser 
fra en dårlig hukommelse” er med 
tilskud fra Nordisk Ministerråd blev 
oversat og udgivet af forlaget Lang-
bordsLyd.

Monica Zetterlunds erindringer er 
ikke bare en god og let læselig histo-
rie om et spændende liv, men også 
et historisk dokument om svensk 
kultur i perioden 1950 - 90. Det er 
samtidig fortællingen om pigen fra 
landet, der tog alle chancer når de 
bød sig, som ofte blev skuffet over 
kultursammenstød og derfor måtte 
omforme sine drømme og fik succes 
på hjemmebane. n

Hyldest 
til Monica 
Zetterlund
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26 år efter Paul Hammerichs Lysma-
geren præsenterede professor Hans 
Hertel  i fjor med sin omfattende bio-
grafi , en Poul Henningsen uden smin-
ke og langt mere sammensat end sit 
image. Han skildres som multikunst-
ner, rigsvækker og offentlig figur – 
fra Kritisk Revy’s muntre oprør med 
al slags forlorenhed, over 30’rnes og 
40’rnes revyer og kulturkamp mod 
nazismen frem til koldkrigstidens og 
60’ernes hidsige debatter om demo-
krati, forsvar, skole, seksualpolitik, 
pop og industridiktatur. 

Ud fra nye arkivfund skildres slaget 
om Danmarksfilmen i 30’rne, besæt-
telsens hetz mod PH, hans flugt til 
Sverige 1943-45, hans opgør med 
udrensningen, flygtningepolitikken 
og kommunismen, hans samarbejde 
med forbruger- og arbejderbevægel-
se, det overraskende sortsyn i hans 
sidste år – og arven fra ham, efter 
foreløbig 90 års polemik og dæmo-
nisering. 

Hans interesse for - og kontakt med 
kunst - og arkitekturverdenen i det 
øvrige Norden var altid til stede. I 
Sverige uddybede han sit venskab 
med Alvor Aalto, der - skrev han 
senere - står for ”det bedste i funk-
tionalismen”, og i foredrag i Stock-

holm gentog han sin gamle pointe, 
at ”kubismen indirekte har ændret 
hele menneskehedens smag i mere 
demokratisk retning gennem funk-
tionalismen”.

Dog spåede han, at efter 2.verdens-
krig ville dansk arkitektur bygge vide-
re på den ” i den form, som vi fik gen-
nem Sveriges store arkitekt Gunnar 
Asplund, som han hylder i en avisen-
quete bl.a. med ordene: ”Hans mål 
var menneskelige og rimelige. Han 
var i dybeste forstand moderne… 
Det er ikke tilfældigt at brugen står 
før kunsten i ordet brugskunst”.

I eksil i Sverige
Poul Henningsen måtte sammen 
med sin hustru Inger gå i eksil i 
Sverige fra september 1943 - juni 
1945, og også dér var han en aktiv 
skribent bl.a. i Dagens Nyheter og 
som kritiker i flere svenske medier. 
I et spændende kapitel om hele 
denne periode fortælles der samti-
dig om forholdene, at ensomheden 
var stor blandt de 18.000 danskere, 
der især fra sept. 1943 var flygtet til 
nabolandet, så der gradvis opstod op 
mod 50 danske foreninger, klubber, 
skoler, kirker og lokalafdelinger af 
modstands-organisationer.

PH – en sammensat, men aldrig 
kedelig personlighed
Omfattende biografi - også om hans nordiske relationer

Hun var et hårdt arbejdende naturta-
lent, der vandt mange hjerter - også 
i Danmark – med sin stærke person-
lighed og ukrukkethed. Hun var - som 
det også fremgår af bogen - meget 
morsom med en ironisk attitude til 
mange af livets tilskikkelser. 

Om sin egen tilværelse, konstaterer 
hun således: ”Jeg kan bare konsta-

tere at det er gået op og ned, at det 
af og til har regnet, og af og til har 
været strålende solskin.”

Hun forbrugte sig selv til det sidste 
og døde i maj 2005 i en alder af 67 år.

Monica Zetterlund: Ihukommelser fra en 
dårlig hukommelse. 140 sider. Forlaget 
Langborg Lyd & Læsning. Pris175 kr.

PH trivedes i Stockholms politisk-
kulturelle miljø, der som hovedstad 
i et neutralt land var mødested for 
politikere og intellektuelle fra mange 
lande, navnlig de nordiske. Der var 
således 45.000 norske flygtninge i 
Sverige under krigen. 

Rigt illustreret med fotos, karikatu-
rer og klip fra scrapbøger giver bio-
grafien et nyt, kritisk billede af PH i 
helfigur, på godt og ondt. Modsige-
ren, der tit modsagde sig selv, kom i 
slingrekurs og ud i ekstreme positio-
ner. Provokatøren og livskunstneren, 
hvis frisind modstandere nu både 
forbander og tager til indtægt, men 
som kom til at præge det moderne 
Danmarks livsform og hvis synspunk-
ter også i dag bliver taget til indtægt 
- eller det modsatte - i den aktuelle 
kulturdebat.

I et afsnit med citater ”PH om PH 
1926-67” bringer bogen også talrige 
eksempler på hans skarpe vid - også 
om sig selv. Som han skrev i ”Social 
- Demokraten” 20.7.1955: Jeg er ble-
vet kaldt idiot ved mange ærefulde 
lejligheder”… n

PH - en biografi af Hans Hertel, forla-
get Gyldendal, 568 sider, vejledende 
pris 399,95 kr.
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Frederiksberg Kirkes Pigekor gav landsmødet en god start.

”Det var på Frederiksberg 
- det var i maj”…
Denne kendte verselinje kan også bruges til en omtale af den festlige åbning 
af Foreningen NORDEN`s årlige repræsentantskabsmøde den 4. maj, som 
denne gang fandt sted i den smukke festsal på Frederiksberg Rådhus, som 
på pladsen foran var smykket med de nordiske flag.

Frederiksberg Kirkes Pigekor under ledelse af Lis Vorbeck sørgede for smuk 
nordisk underholdning ved mødets start, og Frederiksbergs borgmester Jør-
gen Glenthøj åbnede repræsentantskabsmødet med en hilsen fra byrådet.

Han mindede om, at mødedatoen faldt sammen med 68 års dagen for afslut-
ningen på 2. verdenskrig, og det er vigtigt at give denne historie og erfaring 
videre til nye generationer: At man aldrig må tage friheden for givet.

Borgmesteren omtalte Foreningen NORDEN´s fredsbevarende indsats, som 
indstillet 2 gange til Nobels Fredspris og glædede sig over, at flere og flere 
lande er blevet en del af samarbejdet fremover. Han takkede NORDEN´s 
lokalafdeling for dens energiske indsats bl.a. med den store Sct. Hans Fest 
hver år i Frederiksberg Have.

Lokalafdelingens formand, Frants Hagen Hagensen, fremhævede endvidere 
venskabsby-samarbejdet, hvor det næste år gælder et besøg i kommunens 
finske venskabsby. n

Borgmester Jørgen Glenthøj bød velkommen.


