Litteratur i Norden
Bliv klog på nordisk litteratur – på biblioteket
Foreningen NORDEN ønsker at styrke de nordiske værdier, og øge fokus på nordisk litteratur rundt
omkring på landets biblioteker, skoler og foreninger.
Foreningen NORDEN formidler en række aktiviteter til landets biblioteker, skoler og foreninger,
hvor nordisk litteratur er i fokus. Med www.nordeniskolen.org formidler vi nordisk undervisningsmateriale bl.a. i form af nordisk litteratur til landets skoler. Ligeledes tilbyder vi landets skoler og
biblioteker nordiske forfatterbesøg, som er med til at øge interessen for nordisk litteratur og sprog.
Foreningen NORDEN arrangere læsekredse lokalt, hvor der bliver læst og arbejdet med nordisk
litteratur. Derudover arrangere vi litteraturfestivals, Bogens Dag og meget mere.
Hjemmesiden www.bibliotek.org er Foreningen NORDENs initiativ. Her finder I alt, hvad I skal
bruge til at afholde Nordisk biblioteksuge. I kan læse om årets tekster og forfattere og årets tema.
På hjemmesiden finder I et idékatalog, som er til for at give jer tips til, hvordan I kan lægge op til
et spændende og mangfoldigt program i biblioteksugen.
Biblioteker, skoler og foreninger kan tilmelde sig den nordiske biblioteksuge på projektets hjemmeside www.bibliotek.org. På hjemmesiden kan bibliotekarer og lærere downloade årets tekster,
idekataloget og baggrunden for denne store fælles nordiske manifestation.

Venskab i Norden
Velkommen til dette års Morgengry og Skumringstimen
Nordisk Biblioteksuge er et projekt
under Foreningerne Nordens Forbund, der arbejder med at udbrede
nordisk læsning, litteratur og uddannelse i Norden og nærområderne.
Mandag d. 9. november 2015 starter
Nordisk Biblioteksuge for 19. gang en uge der vil manifestere højtlæsning, nordisk fortællekultur og litteratur- denne gang under mottoet
”Venskab i Norden”.

Morgengry

Yngre børn
Maria Parr

At deltage i Nordisk Biblioteksuge er
gratis - foruden engagement. Sammen skabes der her i fælleskab en
unik manifestation for højtlæsning
- når den nordiske litteratur bliver
gjort levende og får virkelige stemmer i vintermørket. Man kan tilmelde sig gratis på hjemmesiden www.
bibliotek.org og få materiale som

Det bliver en uge fuld af højtlæsning,
udstillinger, debatter og kulturoplevelser på tusinder af biblioteker, skoler og forsamlingslokaler over hele
Norden og i vores nærområder. Når
det er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og læser bøger. Dette er
grundidéen i Nordisk Biblioteksuge.
Om mandagen er det den store
højtlæsningsdag, hvor arrangørerne
håber at så mange institutioner som

Morgengry

Ældre børn
Marjun Syderbø Kjelnæs

fx. badges og klistermærker tilsendt
gratis.
-Man kan tilmelde sin skole, bibliotek, eller institution under fanen 'Tilmelding' og for at tage del i Nordens
største højtlæsningsevent. Under
fanen "Årets litteratur og tema" kan
man læse mere om de tekster og

muligt vil deltage. Det bliver muligvis
en uofficiel verdensrekord, når man
mere end 2.000 steder læser højt af
årets udvalgte tekster på de forskellige sprog.
Nordisk Biblioteksuge består af to
dele - Morgengry (højtlæsning for
børn) og Skumringstimen (højtlæsning for voksne). Som noget nyt har
vi også en ekstra kategori der retter
sig mod unge voksne.

Skumringstid

Voksne
Islændingesagaerne

det tema, der er valgt for 2015. Der
er desuden tilføjet en litteraturliste
over bøger, der er revelante i relation
til årets tema, fortæller skolemedarbejder Ditte Plauborg, Foreningen
NORDEN´s landskontor, der gerne
hjælper med flere oplysninger om
Nordisk Bibliteksuge.
n

Litteratur på tværs af grænsen
Litteraturfest.nu er en nordisk litteraturfestival, som hvert år finder
sted i den dansk-tyske grænseregion
Sønderjylland-Slesvig. Formålet med
festivalen er at styrke interessen for
litteratur og udbrede kendskabet til
nordisk litteratur på begge sider af
grænsen samt at bidrage til det kulturelle liv i grænseregionen.
Den 16.-19. september afholdtes litteraturfestivalen for 6. gang. De inviterede forfattere var Lena Lundberg
fra Ålands-øerne samt Auður Ava
Ólafsdóttir fra Island. Desuden deltog Fredrik Backmann, Sverige, Thomas Rydahl og Hanne Bech Hansen,
begge Danmark.
Efter forfatterforedrag i Abenraa,
Haderslev og Sønderborg, sluttede
festivalen med tre forfatterforelæsninger på Dansk Centralbibliotek i
Flensborg
I forbindelsen med festivalen vistes
kunstudstillingen ”GLASKLAR” med
dansk og tysk glaskunst. Alle kunstnere har været nomineret eller

Fredrik Backmann,
svensk forfatter

Thomas Rydahl, dansk forfatter

prisvinder af Coburger Glaspreis.
Udstillingen kunne ses på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Arrangører
for udstillingen var Sydslesvigs danske Kunstforening Flensburg (SdK) &
Nordisk Informationskontor.
Børnebiografen viste ”Skammerens
datter” på biblioteket i Flensborg
med efterfølgfende hyggespisning.
En del af programmet var endvidere en koncert af Trioen ”Zenobia”,

som spillede Carl Nielsen. Koncerten
var arrangeret af SSFs Humanitære
Udvalg..
Festivalen blev arrangeret af Nordisk
Informationskontor for Sønderjylland / Sydslesvig i samarbejde med
Kulturbüro der Stadt Flensburg,
Dansk Centralbibliotek i Flensborg
og biblioteker i hele grænseregionen samt Literaturhaus SchleswigHolstein i Kiel.
n

En nordisk succes med
over 100.000 deltagere
Nordisk Biblioteksuge skaber hvert år kulturoplevelser for børn og voksne
Den årlige Nordisk Biblioteksuge er blevet en integreret
del af mange nordiske institutioners virksomhed, hvor
der således i 2014 deltog over 100.000 i de nordiske
lande med 2.160 skoleklasser og biblioteker tilmeldt til
arrangementerne.

- Deltagerne har også mulighed for at sendes fotos fra
deres arrangementer på Facebook og Instagram, og vi
får i stigende grad billeder fra hele Norden og Baltikum til
biblioteksugens hjemmeside: www.bibliotek.org

-Heraf var næsten 800 institutioner i de baltiske lande,
som er meget interesseret i nordisk litteratur, fortæller
projektleder Anne Malmström, Foreningernes Nordens
Forbund, FNF, som administrerer projektet med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd.

En anden del af FNF´s projektvirksomhed i forhold til nordisk litteratur er Nordisk Forfatterbesøg, som financieres
af Nordisk Ministerråd og Nordens hus i Reykjavik.

-De lokale biblioteker har mange steder et rigtigt godt
samarbejde med Foreningen NORDEN’s lokalafdelinger
om Skumringstimen (højtlæsning for voksne) som på
denne måde også får et yderligere publikum. I Grønland
og Færøerne sker samarbejdet med Landsbibliotekerne.
-Hvad angår Morgengry (højtlæsning for børn) sker samarbejdet med de lokale skoler, biblioteker, og i børnehaverne for o-klasser afhængig af bogvalget.
-Det er en central referencegruppe med 1 repræsentant
for Foreningen NORDEN, skoler, med 1 repræsentant fra
hvert nordisk land og selvstyrende område bestående af
skole- og biblioteksmedarbejdere fra Foreningen NORDEN
og bibliotekarer. og biblioteker fra hvert land, som mødes
her i FNF en gang om året og bestemmer årets bogvalg.
-Det giver et godt engagement og interessante diskussioner- også om valget af årets tema, som jo i år er ”Venskab
i Norden”. Ved bogvalget sørger man for både at udvælge
klassisk litteratur – som i år Islands-sagaerne – og nyere
nordisk litteratur.
- Skoler og biblioteker kan fortsat nå at tilmelde sig til
Nordisk Biblioteksuge 2015, og det er jo gratis at deltage,
siger projektlederen, som understreger hele ideen med
Biblioteksugen: At fokusere på fællesskabet og kulturformidlingen:

Nordiske forfatterbesøg

Det er naturligt nok også en arbejdsopgave for Anne
Malmström, som oplyser, at det er de nationale NORDENforeninger der selv udvælger ”deres forfattere” primært
fra de nominerede forfattere til Nordisk Råds børne- og
ungdomslitteraturpris til sådanne besøg på lokale skoler –som det var tilfældet i Jylland tidligere på året, da
den svenske børne-og ungdomsforfatter Sofia Nordin
besøgte 8 skoler i Jylland og læste op for ca. 460 skoleelever. Mere information om projektet findes på www.
forfatterbesog.org.
-Disse besøg engagerer skoleeleverne også gennem
workshops, og det er jo samtidig et nabosprogsprojekt,
der giver større forståelse for andre nordiske sprog. Vores
hjemmeside www.nordeniskolen.org kan også bruges
aktivt i denne forbindelse, slutter projektlederen.
n
Anne Malmström på sin arbejdsplads- FNF´s kontor i København.

Ser gerne læseklubber
i alle lokalafdelinger
Som formand for Foreningen
NORDEN`s uddannelsesudvalg og
medlem af landsforeningens forretningsudvalg indtager kredsformand
Merete Riber, Holstebro, en central
rolle i denne del af virksomheden
lokalt og centralt.

-Ja, bestemt. I forvejen er det lokalafdelingerne der har den udfarende
kraft i forhold til skoler og biblioteker,
hvor det er dejligt at se bibliotekerne
i den grad er interesserede i samarbejdet, og det samme gælder samarbejdet mellem skoler og biblioteker.

-Som formand for landsforeningens
uddannelsesudvalg er du også engageret i den årlige Nordisk Biblioteksuge. Hvilken opgaver løser du og
udvalget i denne forbindelse?

-Mange steder er der et et godt samarbejde om ”Skumringstimen” med
oplæsning af voksne, som regel på
bibliotekerne, og der kommer stadigt flere arrangementer til rundt
om i landet. Vi prøver også at støtte
centralt ved at sørge for omtale af
biblioteksugen i skolernes og bibliotekernes landsdækkende publikationer.

-Jeg er dermed også medlem af
FNF´s Nordiska biblioteksveckan,
hvor repræsentanter for Norden-forbundene mødes hvert år i januar for
at vælge tema for biblioteksugen og
derud fra hvilke bøger der skal foreslås benyttet, fortæller Merete Riber.
-Jeg har forinden gjort mit forarbejde
og det var således mit forslag om at
vælge den norske forfatter Maria
Parrs bog ”Vaffelhjerte” for de yngre
børn. Den er både oversat bl.a. til
dansk og findes i en halv times filmatisering.
-Den valgte bog for de ældre børn
”Skriv i sandet” af Marjun Synderbog
Kjelnæs er også o.k. , medens det kan
være svært at finde noget om årets
tema ”Venskab i Norden” i bogvalget
for de voksne -de islandske sagaer,
erkender hun videre.
-Dette års tema har også en særlig
appel til NORDEN-afdelingernes
samarbejde med de nordiske venskabsbyer, som jo netop er baseret
på venskab på tværs af landegrænserne.

Den udfarende kraft
-Kan lokalafdelingernes samarbejde
med skoler og biblioteker om Biblioteksugen udvides fremover?

Der dukker flere og flere læsekredse
– og klubber op rundt om i lokalafdelingerne – i samarbejde med de
lokale biblioteker?
-Ja, vi starter også op her i Holstebrolokalafdeling. Vi ser at stadigt flere
afdelinger starter denne aktivitet
om læsning og debat om nordisk litteratur, og her er bibliotekerne gode
til at komme med forslag til bogvalg.
-Interessen for nordisk litteratur
søges også fremmet gennem besøg
af forfattere fra andre nordiske lande
- kan dette samarbejde videreudvikles –også gennem lokalafdelingerne?
-Initiativet med nordiske forfatterbesøg er et nationalt Foreningen
NORDEN-projekt, hvor vi selv ud fra
listen over de nominerede til Nordisk
Råds årlige prisuddelinger, vælger en
forfatter og beder denne om at deltage i et sådant besøgsprogram med
oplæsning på skolerne.
-Nordisk Råd skal vælge næste års
nordiske forfatter den 30. september, og vi ser gerne at denne forfatter

Merete Riber fra Holstebro lokalafdeling, der netop har fejret 70 års jubilæum med tale af fungerende landsformand Georg Møller og underholdning
af den færøske sangerinde, forfatter og
sangskriver Annika Hoydal.

besøger lokalafdelinger og skolerne i
en forfatterturné!
Har du andre ønsker for den fremtidige udvikling om fremme af nordisk
litteratur i lokalafdelinger, skoler og
biblioteker?
-Jeg ser gerne læsekredse/klubber
oprettet i alle lokalafdelinger. Det
styrker interessen for nordisk litteratur, men samtidig styrker det også
vores medlemsudvikling, da mange
deltagere ofte ikke er medlemmer
af lokalafdelingerne. Vi bør også på
centralt plan følge hele denne udvikling op – som det sker med dette litteraturtillæg, slutter Merete Riber.



n

Bibliotekerne
– et folkeligt knudepunkt
Konferencer med fokus på bibliotekernes rolle for styrkelse af fællesskab i samfundet
-Bibliotekerne er blevet en folkeligt
knudepunkt, hvor alle aldersgrupper og etniske grupper mødes, så
det er stadig vigtigt med bibliotekernes rolle i samfundet, understregede debatredaktør ved dagbladet Politiken, Tarek Omar, ved
Kulturstyrelsens konference om
bibliotekerne i krydsfeltet mellem
individ og fællesskab.
Ved konferencen den 16. juni i Kulturstyrelsens lokaler i København,
roste han samtidig biblotekerne for
at bevare Folket i folkebibliotekerne
i forhold til mange andre folkelige
organisationer og institutioner.
En repræsentant for de folkelige organisationer og brugere, boligsocial
konsulent Mikkel Pedersen, Danmarks Almene Boliger, skildrede bibliotekernes positive rolle som et led
i mange boligsociale projekter landet
over, som rammen om en fremskudt

offentlig service for de pågældende
beboere, og hvor der fokuseres på
fællesskab frem for individer.
Adjunkt Kristian Delica, RUC, skelnede i sit oplæg mellem biblioteker
beliggende i lokalsamfund og lokalsamfundsbaserede biblioteker. Han
omtalte som eksempel virksomheden
i medborgercentre i udsatte boligområder som Gjellerup Planen, hvor der
udvikles et behovsorienteret biblioteksarbejde ud fra de lokale behov:
-Her kan bibliotekerne virke som
et frirum og som ventiler i et komplekst offentligt system, og også som
mødesteder for andre organisationer,
understregede Delica.
Som et andet eksempel på fælleskab og selskabelse på lokalt niveau,
skildrede eventkoordinator Daniel
Nayberg, kulturværkstedet INSP!,
hvor ca. 100 brugere hvor uge udfø-

Der var stor debat-og spørgelyst blandt konferencedeltagerne.

rer kreativ virksomhed i lokaler i den
tidligere slagteriskole i Roskilde:
- Det er aktivt medborgerskab i
praksis, hvor det sociale, kreative og
entreprenante er i centrum, fortalte
han.
Designer Christian Pagh tog udgangspunkt i egne erfaringer fra et samarbejde med Roskilde Bibliotek om
en publikation med eksempler på
biblioteksudvikling med brugerinvolvering:
-Hvordan skal vi indrette fremtidens
biblioteker? Som brugerne –og ikke
personalet – ønsker det? Giv plads til
andre, understregede han.

De digitale indfødte
Et hovedformål med de tre konferencer har været at drøfte bibliotekernes rolle i relation til hele den digitale
udvikling også på dette samfunds-

Debatredaktør Tarek Omar om bibliotekernes rolle i samfundet.

område, og ekstern lektor ved CBS,
Søren Schultz Hansen, illustrerede
dette ved en omtale af generationen
af digitale indfødte:
-Det er den første generation, som
aldrig er- og aldrig har været alene.
De er aldrig bare sig selv. Altid har de
let adgang til alle andre, og alle andre
har altid let adgang til dem. Det vigtigste for dem er ikke fællesskabet,
men et netværk uden faste rammer
med ligeværdige relationer.
Netværksleder Andreas Klinke
Johannsen, gennemgik mulighederne for digitale fællesskaber, som faktisk minder meget om principperne
for fysiske fællesskaber, men med
store fordele i form af højere hastighed, marginale omkostninger og en
uendelig skala.
Han nævnte et par eksempler på
digitale fællesskaber i relation til
læsefællesskaber og bibliotekerne
og understregede, at fysiske fælleskaber kan beriges med digitale fællesskaber og omvendt.
Den amerikanske mediestrateg
Michael Peter Edson skildrede meget
levende internettets evne til at skabe
dynamiske fællesskaber og understregede, at bibliotekerne ikke opfylder deres formål, hvis de ikke forstår
at benytte de digitale medier som
inspiration og udvidet information.
Den overordnede problemstilling i
denne forbindelse blev ved konferencens start belyst af professor em.
dr.phil Per Schultz Jørgensen, i en
omtale af hvorledes balancen mellem individ og fællesskab har ændret
sig dramatisk gennem de sidste par

generationer med den deraf følgende påvirkning af de menneskelige
relationer.

Samarbejdet om
Norden
De ca. 90 deltagere - hovedsageligt
fra biblioteksside- havde efterfølgende lejlighed til i en række workshops
at drøfte konferencens tema med
udgangspunkt i de forskellige oplæg
og deltagernes egne erfaringer. Her
havde en repræsentant for Foreningen NORDEN lejlighed til at konstatere, at samarbejdet om Nordisk
Biblioteksuge med landsforeningens
lokalafdelinger om dette - og andre
nordiske intiaitiver, fortsat i høj grad
har biblioteksfolkets interesse.
Konferencen var den sidste af tre som
Kulturstyrelsen har afholdt under
den fælles overskrift ”Folkebibliotekerne i den digitale verden” om
fremtidens strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne, gennem
oplæg og debat mellem repræsen-

tanter for styrelsen og bibliotekerne
om hele denne udvikling. 
n
Christian Pagh om biblioteksudvikling
med brugerinvolvering – på podiet
ses fra venstre Mikkel Pedersen og
Kristian Delica.

Henrik Hagemann

Om de nordiske sprog
og litteraturen

Eller ’små tanker om et stort emne’

Redaktøren har vist mig den tillid at bede mig skrive om
det spændende og meget vanskelige emne ’forholdet
mellem sprog og litteratur i Norden’. Jeg kan selvfølgelig
hurtigt konstatere at litteratur er sprog, og så er det emne
færdigbehandlet!
Men lad mig alligevel i al ydmyghed nærme mig problemstillingen gennem forskellige emner som spænder
fra sagaerne til nyere tekster.

De islandske sagaer
De islandske sagaer er vel et af den nordiske litteraturs
vigtigste bidrag til verdenslitteraturen. ’Ravnkels saga’ fx
er en western i mesterlig udgave: slægtsfejde, blodhævn,
handlekraftige mænd – hvad kan man ønske sig mere i
den afdeling?
Eller ’Laksdøla saga’, som rummer en af de stærkeste
kærlighedshistorier jeg kender, nemlig beretningen om
Kjartan og Gudrun.
På sine gamle dage bliver Gudrun spurgt af en af sine sønner, Bolle: ’Vil du sige mig, moder, hvad jeg har stor lyst
til at vide? Hvilken af dine mænd har du holdt mest af?’
Gudrun svarede: ’Thorkel blev den mægtigste og en stor
høvding, men ingen var stovtere at se til eller dygtigere
end Bolle; Thord Ingunsen var en meget klog mand og en
stor lovmand; om Thorvald vil jeg ikke tale.’
’Ja,’ sagde Bolle, ’det skønner jeg nok hvad du der siger
mig, alle dine husbønders væsen og færd, men du har
ikke sagt mig noget om, hvem du elskede mest, og det
behøver du ikke at skjule mere.’ Gudrun svarede: ’Stærkt
æsker du dette, min søn! Men skal jeg sige det til nogen,
så må det helst være dig.’ Bolle bad hende gøre det. Da
sagde Gudrun: ’Ham var jeg værst, som jeg elskede mest.’1
Det svar røber en viden om dybder i kærlighed.
Dette lille tekstuddrag er typisk for det vi i Danmark forstår ved sagastil. Gode filologer har af og til påpeget at
den sagaoversættelse som citatet stammer fra, rummer
adskillige upræcise gengivelser.

Sagastilen
Det er den fremragende sprogmand mm. N.M. Petersen
der udgav ’Historiske Fortællinger om Islændernes Færd
hjemme og ude’ (4 bd. 1839-44) som fællesbetegnelse
1. Fra Dansklærerforeningens udgave , Gyldendal 1980, ved Jørgen Haugan og Jan Sand Sørensen.

for sin oversættelse af en række af de såkaldte islændingesagaer og dermed kom til på det nærmeste at definere
hvad vi danske forstår ved sagastil, oversættelsesteknisk
korrekt eller ej.
Det har selvfølgelig ikke afskåret os fra at få flere senere
oversættelser, blandt dem den store udgave med oversættelser ved danske forfattere som Johs. V. Jensen og
Thøger Larsen. Og sidste år kom en moderne nyoversættelse af vistnok alle sagaerne; den er både mere nutidig i
sprogtonen og også mindre snerpet end N. M. Petersens
oversættelser, og den fik meget anerkendende anmeldelser både for stil og sprogvidenskabelig præcision.
Ikke desto mindre ændrer den ikke for mig og mange
andre på at sagastilen blev defineret i sin tid af N.M.
Petersens oversættelser; de har indtil nu stået som den
klassiske gengivelse.
Det bekræfter vel i væsentligt omfang at litteraturen er
det sprog den er udformet i, hvad enten det er kildesproget eller en oversættelse. Og desuden viser det at man
når det drejer sig om skønlitteratur, snarere bør tale om
gendigtning end om oversættelse.

En herlig del af litteraturens sprog
Og så lidt om noget med dansk oprindelse:
Johs. V. Jensens ’Himmerlandshistorier’ er eminente i flere henseender. De var med til at inddrage nyt almuestof i
den danske litteratur og give det en svag farvning af dialekten i Himmerland. ’Cecil’, ’Syvsoverne’ eller ’Kirstens
sidste Rejse’ for blot at nævne nogle af dem.
Hvordan pokker tager de sig ud i en gendigtning på norsk
eller svensk? Er det Johs. V. Jensen der har givet os betegnelsen en syvsover om en der sover længe, eller har han
anvendt en udbredt vending? Det er nok det sidste.
En anden tilgang til problemet: En klods-hans er som
betegnelse nem at gengive i sin kernebetydning på andre
sprog. Men på dansk er betydningen af den betegnelse
for de allerfleste danskere desuden udbygget af H.C.
Andersens fornøjelige eventyr.
En klods-hans er ikke bare en klodrian: han er undervurderet, men kvik og slagfærdig, og det går ham jo så godt at
han til sidst får prinsessen og det halve kongerige. Dette

barndoms sprog. Efter min vurdering opnår han lige så
god en stilistisk effekt med sit bornholmske som Enquist
med sit norrbottniske. Det er en kunstner der kan gendigte på den måde.

Litteraturen er sproget
Det sværeste har jeg gemt til sidst: Lyrikken. Den er ikke
alene et stof med en eller anden tilknytning til en virkelighed og i en eller anden form; lyrik er også musik. Blandt
de smukkeste repræsentanter er Edith Södergran som
kom til at præge den modernistiske lyrik i hele Norden.
Hendes smukke digte oversætter man ikke, dem gendigter man. I det hele taget bliver det så vidt jeg kan se,
mere og mere udbredt at betegne gengivelser af lyrik fra
et fremmedsprog som gendigtninger, ikke som oversættelser.
Gendigtningerne/oversættelserne er lige så betydningsfulde for et samfunds litteratur som de hjemlige forfatteres, de er blot ikke nær så agtede. Men gendigterne/
oversætterne ved om nogen at litteraturen er sproget.n
Edith Södergran præger den modernistiske lyrik i hele Norden.
Johs. V. Jensens ”Himmerlandshistorier”- eminente i flere
henseender.

lag af medbetydning hører med når vi kalder en dreng for
en klods-hans. Tak for den type medbetydninger. De er
en herlig del af litteraturens sprog.

Moderne finlandssvensk
Alle som har haft den glæde at læse nogle af Kjell Westös2
romaner om personer og begivenheder i Helsingfors, og
som i øvrigt har en smule fornemmelse af moderne finlandssvensk, har også nydt ikke bare stoffet i de gode
historier, men også den særlige finlandssvenske sprogtone især i replikgengivelserne. Al agtelse og respekt for
oversættelserne, men det er næsten umuligt at gendigte
den sprogtone.
Et klart eksempel på dilemmaet ved gendigtning til et
andet sprog viser Per Olof Enquists ’Musikanternas uttåg’
(1978). Det er en fremragende roman som mestendels
udspiller sig i Norrbotten, som Enquist selv stammer
fra. Det indgår som et helt rimeligt indirekte middel til
at karakterisere personerne i romanen at deres replikker
farves af den norrbottniske dialekt. Det er overbevisende
logisk i den originale svenske udgave af romanen.
Men hvad med den danske? Oversættelsen/gendigtningen til dansk er af Henning Ipsen. Han fandt sin egen
kongeniale måde at løse problemet med dialektfarvning
af replikkerne på: Han farvede dem med den dialekt han
beherskede bedst, nemlig bornholmsk som var hans
2. Han fik Nordisk Råds litteraturpris 2014 for ’Hägring 38’, på dansk ’Luftspejling 38’

Når vi har læseklub er bogen i centrum
Nordisk læseklub i Viborg-lokalafdeling er ingen kaffeklub!
Af Kirsten Holbech og Grethe Hald
I Foreningen NORDEN i Viborg havde vi gennem nogen
tid snakket om, at det kunne være spændende at læse og
drøfte nordisk litteratur i en læseklub.
Men som det så ofte går, dukkede tanken med mellemrum op kun for at blive skrinlagt igen – ikke fordi den var
dårlig, men fordi mange af os enten var med i en læseklub
allerede, eller vi beskæftigede os med litteratur på anden
vis. Men tilfældet kom os til hjælp.
I sommeren 2011 var NORDEN- afdelingen på Island til
venskabsbytræf i Dalvik og havde i den forbindelse entreret sig med Team Island for en længere rundtur på øen.
Vores guide på turen, Kim Lembek, viste sig ikke alene at
have all-round-viden om natur og kultur, men så sandelig
også om litteratur.
Som tidligere dansk lektor på universitetet i Reykjavik,
p.t. foredragsholder og oversætter af de største navne
inden for den nyeste islandske litteratur samt medskribent på Islands-sagaerne (2014) er Kim Lembek særdeles
velbevandret i Islands litteratur.

Det fik gang i læseklubben
I et samarbejde med Viborg Centralbibliotek mødes
læseklubbens 12 medlemmer nu på 4. år i et af bibliotekets lokaler og diskuterer på livet løs.
Det første år var vi stadig så Island-inspirerede, at fem
ud af syv romaner var islandske. Siden har vi dog vist de
øvrige nordiske landes litteratur tilbørligt hensyn.

Rent praktisk foregår det på den måde, at læseklubbens medlemmer på demokratisk vis udvælger romantitler ca. et år frem, afleverer oversigten til bibliotekets
personale, der så fremskaffer romanerne til de aftalte
datoer.
Læseklubbens 12 medlemmer er udelukkende kvinder.
Tænker nogen: kaffeklub – så NEJ!
Vi har efterhånden udviklet så megen både pli og
respekt, at vi kun sjældent kommer til at afbryde hinanden. Men guderne skal vide, det kræver sin kvinde at
holde mund, når man nu lige sidder med et guldkorn
på tungen.
Og kaffen, den må vi tage, når vi kommer hjem eller efterfølgende på en cafe. Det er også her, den almindelige
snak finder sted.

Også gerne en maskulin vinkel
Vi har drøftet, hvor mange deltagere vi kan være i vores
læseklub. Viborg Centralbibliotek, som har stor erfaring
i læseklubber, sætter et max. antal på ca. otte deltagere
i hver læseklub. Indtil videre har det fungeret fint med
vores 12 deltagere.
Vi har også drøftet, hvordan læseklubben ville fungere,
hvis vi fik et mandligt medlem. Dette har dog været en
overflødig overvejelse, da ingen har meldt sig. Men det
ville ikke være uinteressant med en maskulin vinkel på
litteraturen og i debatten.

Her ses nogle af læseklubbens medlemmer samlet den 3. september til det første møde i den nye sæson.

Bredt samarbejde
Norden afdelingen har et godt samarbejde med Viborg
Bibliotekerne. Ud over læseklubben samarbejder vi med
biblioteket, når det gælder om at få aktuelle danske eller
nordiske forfattere til Viborg.
Gennem årene har et par håndfulde forfattere således
gæstet Viborg. Blandt mange solide forfatternavne kan
nævnes Kirsten Thorup, Helle Helle, Jens Chr. Grøndahl
og Chr. Jungersen.
I 2013 var vi så heldige, at Kim Leine allerede en uge efter
sin modtagelse af Nordisk Råds Litteraturpris tog sig tid til
at besøge Viborg og fortælle om sig selv og sin baggrund
for at kunne levere sit prisbelønnede værk Profeterne i
Evighedsfjorden.
I 2014 havde vi forfatteraften med Hanne-Vibeke Holst,
som meget engageret og gribende fortalte om Knud, den
Store, en roman der har sit udgangspunkt i hendes far,
forfatteren Knud Holsts liv.
I september måned i år har vi sammen med Viborg Bibliotekerne, AOF, LOF og Folkeuniversitetet inviteret den
islandske forfatter Einar Már Gudmundsson til Viborg.

I læseklubben har vi læst hans seneste roman Islandske
konger og for øjeblikket læser flere af bibliotekets læseklubber Universets Engle, som han har fået Nordisk Råds
Litteratur pris for.
Biblioteket har i den anledning sat flere eksemplarer af
Einar Már Gudmundssons værker på hylderne, ligesom
forfatteraftenen annonceres i pjecer og på bibliotekets
hjemmeside.

Udbytterige arrangementer
Fordi Foreningen NORDEN agerer i læseklubben og samtidig er med i planlægningen af forfatteraftnerne, er vi
medlemmer af læseklubben privilegerede.Inden den
pågældende forfatteraften løber ad stablen, har vi læst
og drøftet romanerne og er således velforberedte til at få
det fulde udbytte af foredraget, stille uddybende spørgsmål o.s.v.
Endelig er vi i læseklubben også privilegerede derved, at
vi har et velfungerende biblioteksvæsen i Viborg, hvor
service af borgeren har særdeles høj prioritet. Det er vi
meget taknemmelige for!
n

Fra politisk skandinavisme
til kulturel nordisme
Om udviklingen af 100 års museums-samarbejde i Norden
Af Inge Adriansen
Under 1. Verdenskrig rykkede Danmark, Sverige og Norge tættere sammen, da alle tre lande var neutrale.
Blandt de nye samarbejdsformer
som nu opstod, var Skandinavisk
Museumsforbund, der blev grundlagt i København i 1915 som et af de
ældste organer inden for det nordiske kultursamarbejde. Jubilæet blev
markeret med en konference på
Nationalmuseet i København i slutningen af august, hvor hovedtemaet
var ”Nyt nordisk museumsbegreb”. I
anledning af jubilæet udkommer der
også en festskrift på 200 sider med
titlen Kulturel Nordisme.
Skandinavismen var en bevægelse,
der opstod i midten af 1800-tallet
og arbejdede for et nært politisk og

kulturelt samarbejde mellem de tre
skandinaviske lande Sverige, Norge
og Danmark. Finland, der i kulturgeografisk henseende ikke medregnes til
Skandinavien, var fra 1809 et russisk
storfyrstedømme.
Men tanken om det politiske samarbejde fik allerede sit grundskud
under Anden Slesvigske Krig i 1864,
da Danmark ikke fik den militære
hjælp fra “broderlandene”, som letsindigt var blevet lovet af Karl 15.
uden samtykke fra hans regering.
Det betød, at ideen om at samle de
nordiske lande under én regent blev
helt opgivet.
Skandinavismen var dog ikke død,
men overlevede i en nedtonet, kul-

turel udgave, undertiden kaldet
nordisme for at skelne den fra den
politiske skandinavisme. Den kom
til udtryk både i litteratur, videnskabeligt samarbejde og en lang række
praktiske tiltag, blandt andet Den
skandinaviske Møntunion i 1873,
fælles portosystem, og øget samhandel og samfærdsel.
Det særlige ved skandinavismen /
nordismen var, at dens mål var et
overnationalt fællesskab, der muliggjorde, at man sagtens kunne være
svensk, norsk eller dansk samtidigt
med, at man var skandinav. På dette
felt var den forskellig fra andre europæiske samlingsbevægelser som
panslavismen eller pangermanismen. 
n

Her ses museumsdirektør
Bernhard Olsen, der holdt
den indledende tale ved
stiftelsen af museumsforbundet i 1915 og blev en af
de første æresmedlemmer.
Han grundlagde Dansk Folkemuseum i 1879 og var
inspireret af Arthur Hazelius. I museets første år
rejste Bernhard Olsen i de
gamle danske landskaber
øst for Øresund og er her
fotograferet i Villeberga i V.
Giönge herred. (Foto: Nationalmuseet, København).

Samarbejdet svært at få i gang
Der var også andre forsøg på at skabe en kulturel samhørighed begrundet i geografisk nærhed. I sommeren 1914
blev der i Malmö afholdt Baltiska Utställningen, der var
en slags verdensudstilling i lille format, hvor initiativet
kom fra svensk side.
Udstillingsplakaten var prydet med fire flyvende storke
foran udstillingens karakteristiske klokketårn. Billedet
skulle afspejle den fællesskabsfølelse og fremdrift, som
udstillingen skulle være med til at skabe – men således
kom det ikke til at gå.
Baltiska Utställningen varede ganske vist til 4. oktober,
men midt i udstillingsperioden udbrød Første Verdenskrig, idet Rusland og Tyskland gik i krig mod hinanden.
Drømmen om det baltiske fællesskab var bristet, så plakaten viser faktisk storkenes svanesang.
Da forbindelsen til de fleste europæiske lande var stærkt
hæmmet på grund af krigen, blev det nordiske samarbejde på mange områder intensiveret, og grundlæggelsen af
Skandinavisk Museumsforbund i København 1915 var ét
af mange udtryk herfor.

Stiftende møde i København
Det er værd at understrege, at det ikke betød, at man dermed vendte ryggen til det øvrige Europa. Det blev også
udtrykt af Bernhard Olsen fra Dansk Folkemuseum, der
som den ældste i forsamlingen holdt velkomsttalen ved
det stiftende møde i Kunstindustrimuseet 21. september:
“Det er en Lykke, at vi Nordboere i Tryghed kan samles
midt under Krigens Larm for at lægge ny Styrke i det Fæl-

lesskab, vi i Tidens Løb har oparbejdet, at vi tre Folk kan
forhandle sammen paa Sprog, vi indbyrdes forstaar, fordi
de er rundne af samme Rod, og jeg tror at kunne et Varsel
for bedre Tider i, at vi under Ufreden har søgt hverandre.
Der er Tegn paa, at man i Lande, der selv er ved at segne
under Kampens Byrder, ser hen til vores Sammenkomst
som et lyst Punkt i et Bælgmørke, et Varsel om, at Samlingstanken indenfor Museerne var en frugtbar Tanke,
som end ikke i de ugunstigste Tider kan dø efter én Gang
at være ført ud i Livet.”
Efter 1. Verdenskrig blev forbindelsen med det øvrige
Europa genoptaget i fuldt omfang af de enkelte lande,
men det nordiske samarbejde havde i krigsårene bredt
sig til nye områder og fik derfor en mere fremtrædende
plads end før krigen. Skandinavisk Museumsforbund blev
ikke nedlagt, da foreningen havde nået at vise sin eksistensberettigelse.

Flere kom med
Ved et møde i København i 1921 besluttede man at indbyde det nye selvstændige Finland til deltagelse i det
næste møde, der skulle afholdes i 1923 i Göteborg. Under
mødet i Göteborg blev der dannet en finsk sektion, og
den indbød straks til møde i Helsingfors i 1925.
Det islandske Nationalmuseums chef Matthías Thórdason blev medlem af museumsforbundet i 1925, men først
i 1971 blev der oprettet en sektion i Island. Det skete i forbindelse med den første konference, der afholdtes her.
Det var en bekræftelse på, at der nu var et velfungerede
museumsvæsen i landet. På tilsvarende vis afspejlede
den positive udvikling af museumsvæsenet på Færøerne
sig mere på det personlige plan.

Ved 50-års jubilæet i 1965 udgav foreningen en publikation redigeret af Gösta Berg og Sam Owen Jansson Nordiska Museet i Stockholm. Heri redegøres omhyggeligt for
alle møder og konferencer samt de publikationer, som
foreningen havde udgivet. Også medlemmer af præsidiet, de nationale arbejdsudvalg samt æresmedlemmer
anføres her.

Festskriftets indhold
Ved 100-års jubilæet har vi i festskriftet valgt at rette
fokus mod andre områder af museumsforbundets virke,
men ligesom ved tidligere udgivelser afspejles også her
træk af den kulturelleskandinavisme/nordisme.
Hovedvægten ligger i de tre første artikler, der fortæller om grundlæggerne, Emil Hannover fra Kunstindustrimuseet i København, Hans Aall fra Norsk Folkemuseum i
Oslo og Erik Wettergren fra Nationalmuseet i Stockholm.
Disse tre bidrag er forskningsbaserede og rummer nyt
stof både om grundlæggerne og om den museale virksomhed i de tre hovedstæder omkring 1915.
Den næste afdeling rummer en række nedslag i Skandinavisk Museumsforbunds historie 1915‑2015. For at
fremme variation og mangfoldighed har det her været
op til den enkelte skribent at afgøre, hvordan opgaven
skulle gribes an. Fra Færøerne og Island er der bidrag med
informative skildringer af udviklingen af hele museumsvæsenet.
Her gives et interessant indblik i den forskelligartede virkelighed, som findes her i forhold til de større lande, ikke
mindst når man tager årstallene i betragtning, i Færøerne
i 1988 ved dannelsen af en egen sektion, der forestod
en konference i Tórshavn i 1993. Fra Grønland er der
fortsat tale om personlige medlemskaber i den danske
sektion, da det hidtil ikke har været muligt at oprette en
grønlandsk sektion af museumsforbundet. Det grønlandske museumsvæsen fik dog fra 1996 sin egen særskilte
beskrivelse i publikationen Nordens Museer.
Trods modvilje mod ændring af museumsforbundets
navn var der hos medlemmerne således et klart ønske
om, at foreningen burde favne alle nordiske lande.
Det kom til udtryk i den skriftserie, som blev oprettet i 1932 med titlen Nordens Museer. Publikationen
udkom for første gang til mødet i Lund og Malmö og
indeholdt oplysninger om museumsvirksomheden
i de fem nordiske lande siden mødet i 1929. Publikationen blev i resten af 1900-tallet en vigtig del af
museumsforbundets virke.
Fra Sverige er der en række væsentlige punktnedslag, fra
Norge og Finland lægges hovedvægten på disse landes
medvirken i museumsforbundet, mens det danske bidrag
er en helt personlig skildring af glæden ved samarbejdet
med nordiske kolleger.

Plakaten til Baltiska Utställningen i Malmö 1914 viser fire
storke, der flyver forbi udstillingens kamtakked e klokketårn. Den er udført af Ernst Norlind, og motivet skulle
afspejle det fællesskab, som udstillingen sigtede på at
skabe. (Foto: Museum Sønderjylland –Sønderborg Slot).

De to sidste kapitler giver perspektiveringer. Her drages
først sammenligning mellem nordiske og europæiske
museer, og til sidst gives der et bud på det helt eksistentielle spørgsmål “Hvad er museernes egentlige formål her
i verden?” Afslutningsvis er der oversigter over møder og
konferencer samt publikationer mv.
Tilsyneladende er dette et jubilæumsskrift fra en livsduelig forening– og dog. Museumsforbundets væsentligste
aktivitet gennem årene har været udgivelsen af publikationen Nordens Museer, der er blevet overflødiggjort af
internettet samt konferencerne hvert tredje år, hvor de
nordiske kontakter er blevet fornyet og forstærket, hvad
der fremgår klart af bogens bidrag.
Men deltagelsen har de seneste to årtier været stærkt
vigende, og det rejste en afgørende problemstilling ved
100-års jubilæet i august 2015: Kan der skabes ny livskraft
i Skandinavisk Museumsforbund, eller er det bedst at
slutte med manér?
Kulturel Nordisme i hundrede år. 196 sider. Skandinavisk
Museumsforbund & Museum Sønderjylland. Pris 125 kr.
Kan købes på Sønderborg Slot eller ved følgende mail:
n
bogbestilling@museum-sonderjylland.dk
(Forkortet af red.)

Fortællingen om Kung Byxlös
– på svensk
Spændende skildring af hele Nordens Dronning Margrethe I
Her i 100-året for gennemførelsen
af kvindernes valgret i Danmark, er
som svensk Foreningen NORDEN`s
årbog 2015 udkommet en spændende og letlæselig skildring af den
mest magtfulde kvindeskikkelse i
Norden i de forløbne århundreder,
Dronning Margrete I, der med Kalmar-unionen fra 1397 samlede hele
Norden i eet rige.
I den svenske NORDEN-formand,
Sinikka Bohlins forord i bogen fremhæves dronningens indsats med
ordene:
”Sett med samhällsglasögon var
den nordiske unionen och drottning Margaretas tid en lång period
av relativ fred och samarbete över
dåtida gränser. Nordiska unionen
med öppenhet för Europa och världen, katolicismen, fram växande
av olika språk och olika riken. Det
saknas inte händelser, relationer
och dramatik. Ni kan också göra
intressante sidoutflykter under ert
läsande och samtalande, til andra
personer, händelser og platser.”

Foto: Peter Jon Larsen ©

Bogens forfatter, Margareta Skantze,
har siden 1979 været bosat i Karlskrona, og har en baggrund som
producent af uddannelses- og kulturprogrammer ved Sveriges Radio.
Hun er også dramatiker og har bl.a.
skrevet forestillingen Kung Byxlös
om bogens hovedperson.
I bogens første del foretager hun en
bred skildring af den store betydning
af indsatsen af stærke dronninger og
kvindelige kirkelige ledere, som virkede for fred og forsoning i Europa
gennem århundreder bl.a. den store
betydning som Sveriges hellige Birgitta (1303-1373) og hendes klosterorden havde for sin samtid og
eftertid, også i relation til dronning
Margrethe.

havde som sit mål at
genskabe troen på
lov og ret
Pavedømmets store betydning og
udviklingen af de forskellige kirkelige retninger er også beskrevet, her-

under munken Ansgars virke i flere
nordiske lande.De nordiske vikingers ofte brutale adfærd i Frankrig
og England er ligeledes omtalt, og
læserne føres gradvis frem til fortællingen om den senere dronning
Margrete, som blev født i 1353 som
yngste barn af kong Valdemar Atterdag og dronning Helvig af Slesvig. Da
Margrethe kun var to år, blev hun
skilt fra sin mor, der tilbragte resten
af sit liv i klostret Esrum i Nordsjælland.

Måtte afgive
Sønderjylland
I bogen skildres Margrethes barndom og ungdom, hvor hun som
10-årig blev formelt gift med den
svenske kong Magnus Erikssons søn,
den 23-årige Håkon. Efter brylluppet
flyttede hun til Norge med bopæl i
Akershus i den nye hovedstad Oslo,
fra 15-års alderen sammen med sin
ægtemand og nu som dronning af
Norge.
Derefter skildres de efterfølgende
års udvikling i Skandinavien, hvor

hun efter sin fars død i 1375 gjorde
krav også på den danske krone, som
eneste overlevende af hendes forældres seks børn. Hun fik sin ønske
opfyldt men i forhandlingerne med
de tyske naboer, måtte hun til gengæld afgive Sønderjylland til de holstenske grever og undgik dermed en
ny krig.
Bogen skildrer videre hendes indsats
for en økonomisk genopretning af
Danmark. Hun havde i hele sin regeringstid et nært samarbejde med
kirken og med klostrene, og hendes
politik indebar en gradvis udhuling
af stormændenes privilegier samtidig med at den konsekvent styrkede
kirkens og bøndernes stilling.
I dronningens politik indgik også at
formindske de tyske Hansa-stæders
over handlen i Norden bl.a. ved et
tæt samarbejde med England, der
havde de samme problemer.
Hjemme i dronningeriget havde hun
som sit mål at genskabe troen på lov
og ret bl.a. gennem lovgivning som
gav ”kvindefrihed, hjemmefrihed og
kirkefrihed” i Danmark.
I 1380 døde kong Håkon, 4o år gammel, og som ny konge af Norge blev
kåret sønnen Olof, kun ti år gammel,
så det i praksis var Margrethe, der
nu havde den reelle regeringsmagt
også i Norge. Hendes officielle titel
var aldrig dronning af Danmark, men
"fuldmægtig frue og husbonde og
Danmarks riges formynder", til Oluf
kunne blive konge.

Erik af Pommern
Men da Oluf døde allerede i 1387,
valgte Rigsrådet Margrete til regent,
og hun tog nu sin søsters dattersøn,
Bogislaw til sig som sin fostersøn.

Han var søn af Vartislav
VII af Pommern og fik, da
hans arveret til den norske krone
blev anerkendt, det nordiske navn
Erik (senere Erik af Pommern). I
1388 blev Margrete valgt til regent
i Norge.

unionen. Den 13. juli
1397 satte 67 gejstlige og
rigsrådet deres segl under kroningsbrevet med troskabsløfte til kongen.
Margrete trådte tilbage som formynder i 1401, men det var hende, der
trak i trådene, til hun døde.

I Sverige var der nærmest borgerkrig
mellem stormændene og kongen,
Albrecht af Mecklenburg. Stormændene kontrollerede, og de lovede at
hjælpe hende til resten af Sverige.
Stockholm, som var under kontrol af
tyske købmænd, blev belejret. Mecklenburg kom nu til hjælp og begyndte at hærge de danske kyster. Men
efter et forlig blev Margrete regent i
Sverige. Da var hele Norden i hendes
magt; med Norge fulgte Island, Færøerne og Grønland, og med Sverige
fulgte Finland.

Dronningen begyndte også at blande
sig i Slesvigs forhold, opkøbte flere
borge i Slesvig, og i 1409 fik Margrete
Flensborg og Nyhus Slot. I 1410 erobrede Erik Als og Ærø. I 1411 tilbageerobrede de holstenske grever
Flensborg, men Margrete klarede
igen sagen ved forhandlinger, og
den 24. oktober kunne Margrete og
Erik marchere ind i Flensborg. Endnu
engang var Slesvig tæt på genforening med Danmark.

Margrete begyndte nu at styrke sin
position. Hun overtog selv embederne som marsk og drost og sørgede
for, at Rigsrådets indflydelse mindskedes. Hun forbød stormændene
at bygge deres egne borge, og byer
måtte heller ikke længere befæstes.
Meget af det gods, som stormændene havde, bragte hun tilbage under
kronen.
I 1396 vedtog landstingene den
såkaldte "Dronning Margretes Fred",
hvorefter borgerne lovede regeringen at overholde gældende love.
Dette er modsat håndfæstningen,
hvorefter kongen lovede borgerne
at overholde gældende love.

Unionsmødet i Kalmar
Samme år fik Margrete hyldet Erik
som konge af Danmark og Sverige.
Hun indkaldte til unionsmøde i Kalmar, og den 17. juni 1397 blev Erik
kronet til konge af Norden, af Kalmar

Margrete døde den 28. oktober
1412 –ramt af pesten -på sit skib i
Flensborg Fjord. Hun blev begravet
i Sorø, men blev flyttet til Roskilde
Domkirke, hvor hun ligger i dag.
Ved siden af denne brede skildring
af dronning Margretes liv og store
betydning for datidens samfund,
som bygger på forfatterens 3o års
studier af videnskabelige værker,
biografier, skønlitteratur og billedkunst, indeholder bogen en omfattende omtale af andre betydende
kvinder –også inden for kirken- i det
pågældende århundrede, med stor
sympati for datidens kvindekamp,
men også med nøgterne oplysninger
om den enkeltes virksomhed og liv.
Drottning Margaretas historia af
Margareta Skantze. Arakne Forlag.
240 sider. Mailadresse: www.arakne.se. For NORDEN-medlemmer er
prisen 180 svenske kr. + 40 svenske
n
kr. i porto.
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