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200- året for Norges adskillelse fra Danmark
Dette berømte maleri "Eidsvoll 1814" viser den norske 
grundlovsforsamling der gennemførte en liberal grundlov 
den 17. maj 1814, efter adskillelsen fra Danmark. Billedet 
er malet af Oscar Arnold Wergeland 70 år senere og givet 
som gave til Stortinget i 1885.

Læs mere inde i  bladet om begivenhederne for 200 år siden, der blev skildret 

ved en velbesøgt konference i Middelfart.
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NYT FRA REDAKTIONEN
Der findes som bekendt et 
stort antal nordiske organisa-
tioner, der på tværs af lande-
grænserne samarbejder om de 
pågældende formål og udnyt-
ter fordelene ved et sådant 
samarbejde mellem vores nor-
diske naboer. 

Her i bladets spalter giver vi løbende en ori-
entering om virksomheden i sådanne organi-
sationer, både på dansk grund og i det øvrige 
Norden f.eks. gennem et fælles sekretariat. Der 
er mange store bevægelser med i det nordiske 
samarbejde, foruden de politiske har vi såle-
des bl.a. skildret den samnordiske virksomhed i 
fagbevægelsen, i højskolebevægelsen og inden 
for folkeoplysningen.

Men mindre kan også gøre det, og derfor er vi 
glade for i dette nr. af bladet at kunne præsen-
tere organisationen NOBU, som næppe mange 
kender til på forhånd. Det er en forkortelse af 
Nordisk Orkester Biblioteks Union og omfatter 
nodearkivarer ved professionelle symfoniorke-
stre og musikkonservatorier med orkesterakti-
vitet i de nordiske lande.

Inde i bladet fortæller initiativtageren til den 
pågældende artikel, Asger Bondo, Odense, om 
samarbejdet i den lille, men for medlemmerne 
meget vigtige forening i deres daglige virke. 
Desuden har han fremskaffet udtalelser fra – 
og fotos af  - seks kollegaer i de andre nordiske 
lande om deres daglige virke og betydningen af 
samarbejdet i NOBU.

Vi får mange henvendelser i bladets redaktion, 
og vi modtager gerne flere gode ideer til lig-
nende artikler om det nordiske samarbejde på 
alle niveauer.

Der er heldigvis grøde i det nordiske samarbej-
de, med masser af nye initiativer og en livlig 
debat om fremtiden i Norden, som det også 
omtales inde i bladet. Dén debat vil vi gerne 
være med i - og bringe videre også fremover 
i NORDEN Nu.

Med nordisk forårshilsen
Preben Sørensen
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Indhold

Dansk formandskab for det 
nordiske samarbejde 2015

Af Karen Ellemann – landsformand

oreningen NORDEN har over for den nordiske sam-
arbejdsminister fremført ønskerne til det danske for-
mandskabsprogram 2015.

Det nordiske samarbejde nyder stigende politisk 
bevågenhed og det danske formandskab kan blive 
et løft for samarbejdet, men vi vil gerne understrege 
vigtigheden af at medinddrage græsrødderne i det 
nordiske samarbejde. 

Vi ønsker et styrket samarbejde mellem de officielle 
organer og foreningslivet, helt i forlængelse af den 
folkestyretradition, som er fremherskende i alle de 
nordiske lande. En god start kunne være at leve op 
til beslutninger, der allerede er truffet i ”Nordiska 
ministerrådet och det civila samhället – en strategi” 
vedtaget 14. juni 2006, som netop blev initieret i 
forbindelse med det danske formandskab 2005, og 
hvor Foreningen NORDEN spillede en central rolle i 
udredningsarbejdet.

Foreningen NORDEN har givet sine anbefalinger til 
formandsprogrammet under overskriften Det unikke 
Norden.

TAG GRÆSRØDDERNE MED PÅ RÅD

Fra oplægget vil vi især fremholde:

  ønsket om at udrede det unikke ved den nordiske 
samfundsmodel og det værdifællesskab landene er 
fælles om

  fortsat fokus på fjernelsen af grænsehindringerne i 
Norden, herunder forstærket informationsformidling 
og servicering via Hallo Nordens virksomhed

  et styrket tv-samarbejde, gerne gennem en oppriori-
tering af Nordvision-samarbejdet

 styrket sprogsamarbejde i alle led

  styrket retsligt samarbejde, herunder harmonisering 
af retstilstanden

  styrket samarbejde inden for udenrigs-, forsvars- og 
sikkerhedspolitik.

For at leve op til den stigende politiske bevågenhed, 
erhvervslivets klare prioritering af en kvalitativ og kvan-
titativ udvidelse af det nordiske samarbejde og befolk-
ningernes unikke opbakning til samarbejdet, som samlet 
lægger et pres på, at det officielle nordiske samarbejde 
kan fremvise konkrete resultater, har vi også set på hvor-
vidt systemet er gearet til at imødekomme de højere for-
ventninger til resultater. 

Foreningen NORDEN ønsker, at man for alvor tager fat på 
en reformproces, med det formål at tilpasse strukturen 
til indholdet og fremtidens udfordringer. 

Karen Ellemann
Landsformand
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-Opgaven er at skabe konkrete resultater for både bor-
gerne og erhvervslivet i Norden, understreger ministeren 
for by,bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, (S) om sine 
fremtidige opgaver som minister for også det nordiske 
samarbejde, i en samtale på hans kontor i Gl. Mønt 4 i 
Københavns centrum.

-Det er en dejlig appelsin, der er faldet i min turban, for 
det nordiske samarbejde har altid haft en særlig plads i 
mit politiske hjerte. Så jeg sagde straks ja, da statsmini-
steren bad mig påtage mig denne ekstra arbejdsopgave. 

Jeg har haft stor glæde af tidligere at sidde i Nordisk Råd.
Vi har mange fælles udfordringer I Norden, men også et 
stærkt værdifællesskab, så jeg ser et stærkt perspektiv i at 
beskæftige mig med disse spørgsmål fremover, fortsæt-
ter ministeren.

-Netop nu er forberedelserne til Danmarks over-
tagelse af formandsskabet for Nordisk Mini-
sterråd i 2015 i fuld gang, og jeg er meget 
glad for de forslag som bl.a. Foreningen 
NORDEN har bidraget med til udarbejdel-
sen af vores formandskabsprogram. 

Det ventes klar inden sommerferien til 
forelæggelse i Folketinget til efteråret 
og for de øvrige nordiske parlamenter. 
Jeg vil I denne forbindelse også sørge 
for at inddrage Færøerne og Grønland 
i Formandskabs - opgaverne.

-Eet af målene vil være at styrke beskæfti-
gelsen ved et øget nordisk samarbejde. Vi 
oplevede det selv på Fyn, da mange med-
arbejdere ved nedlæggelsen af Lindø 
- værftet fik arbejde i Norge. Mulig-
hederne for handel og arbejds-

pladser på tværs af de nordiske lande er fortsat meget 
store.  

-Det handler således om arbejdspladser både herhjem-
me og  stigende grad også i de andre nordiske lande, hvor 
mange danskere allerede arbejder. En analyse fra Dansk 
Erhverv i år har vist, at Norden udgør over en femtedel 
af den danske samlede eksport. Dermed er Norden med 
tilsammen over 25 mill. indbyggere klart den største sam-
handelspartner med et fortsat stort potentiale for vækst.

Fjerne grænsehindringer
-En af mine vigtigste opgaver som minister for nordiske 
anliggender er at afvikle resterende grænsehindringer 
mellem landene på bl.a. beskæftigelsesområdet.  Det 
handler om at fjerne barrierer og fremme mobiliteten, 
der i modsat fald betyder tab i milliardklassen.

-Vi er foregangsland i Danmark på 
dette område med vedtagelsen i 

Folketinget i fjor om at fjerne alle 
former for sådanne hindringer, 

og det er glædeligt at se, at 
de nordiske statsministre 
bakker op om denne fæl-
les indsats, siger Carsten 
Hansen:

-Herhjemme presser både 
fhv. minister Ole Stavard, 
Grænsehindringsforum, 

og formanden for den dan-
ske delegation i Nordisk Råd, 

fhv. minister Bertel Haarder, 
kraftigt på for fortsatte forbed-

ringer, allerede fra det 1.møde 
med dem efter min overtagelse af 

området , og jeg glæder mig til 

Opgaven er at skabe konkrete 
nordiske resultater
Fremhæver den nye danske minister for nordisk samarbejde

Minister Carsten Hansen



samarbejdet - vi skal gerne gøre en forskel !  Det handler 
f.eks. også om toldbarrierer fra norsk side mod visse dan-
ske varer, som naturligvis må søges afskaffet.

Forslag fra landsforeningen
I en kommentar til den række af forslag til udvidet nor-
diske samarbejde, som Foreningen  NORDEN`s landssty-
relse, har fremsendt, er ministeren enig I, at sprogsam-
arbejdet mellem de nordiske lande bør styrkes samt at 
retstilstanden skal 
være i orden bl.a. i 
forhold til arbejde 
i et andet nordisk 
land, medens ønsket 
om udvidet nordisk 
tv-samarbejde skal 
der først “kikkes på”.

-Jeg har også noteret 
mig landsformand 
Karen Ellemanns 
forslag om etab-
leringen af et fast 
Nordisk udvalg I 
Folketinget i lighed 
med det nuværende 
Europa -udvalg  og 
må erkende, at jeg 
selv tidligere som 
medlem af den 
danske Nordisk Råd 
- delegation ikke har følt et sådant behov. Hvis der kom-
mer et stærkt ønske fra Folketinget, må det naturligvis 
etableres, men jeg har heller ikke i S-folketingsgruppen 
mødt et sådant ønske.

-Jeg er meget enig I ønsket om nordisk regeringssamar-
bejde på stadigt flere områder som vi senest har set det 
i stigende grad inden for forsvars-og sikkerhedsområder-
ne. Jeg bemærkede også udenrigsminister Martin Lide-
gaards positive udtalelse om det nordiske samarbejde i 
relation til Baltikum og det øvrige Østersø - området. Selv 
mener jeg at hele sundhedsområdet bør være det næste 
større samarbejdsfelt inden for de områder, hvor det ikke 
allerede er tilfældet, fortsætter Carsten Hansen.

Også turistområdet bør have et udbygget nordisk samarbejde.

Minister Carsten Hansen

Nye samarbejdsområder
-Inden for mit eget resourt - område i ministeriet kan der i 
høj grad drages nytte af et øget samarbejde -og erfarings-
udveksling omkring byudvikling, hvor vi  kan blive inspire-
ret af erfaringerne I Norge med sine kæmpe-udfordringer 
på grund af de store geografiske afstande. Her arbejder 
man bl.a. med vækstcentre og særlige økonomiske støt-
temuligheder, ligesom der findes et omfattende netværk 
mellem byer og regioner.

-Vi kan her inspirere hinanden på tværs af landegræn-
serne, og det samme gælder for et så stort område som 
turisterhvervet, hvor et nordisk samarbejde må kunne 
videreudvikles- bl.a. til gavn for turistområderne både i 
by og land.

-Så jeg glæder mig til opgaverne på det nordiske område 
og føler mig meget velkommen I dette regi. Det er godt at 
“komme hjem igen” og beskæftige mig med de nordiske 
forhold, sluttede Carsten Hansen  - som I øvrigt på stedet 
meldte sig ind I Foreningen NORDEN....
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Tem
a: N

orden i 1814 Stor nutidig interesse for fortrængt 
kapitel i Danmarkshistorien
Over 400 deltagere i konference om 1814 på Hindsgavl Slot

Der var fuldt hus i den store sal på 
Hindsgavl Slot i Middelfart den 8. 
februar, hvor over 400 interessere-
de lyttede til  en række spændende 
foredrag af danske og norske for-
skere, om begivenhederne i 1814, 
der førte til Norges adskillelse fra 
Danmark.

Byens borgmester, Steen Dahlstrøm, 
mindede i sin velkomst om slottets 
spændende historie de forløbne 
århundreder med berømte gæster 

både af de kongelige og af kunstnere 
som H.C. Andersen og anbefalede et 
besøg i den nyindrettede Hindsgavl 
Dyrehave og naturcenter.

Borgmesteren omtalte de mange 
aktiviteter i Middelfart i anledning af 
200-året for de to landes adskillelse 
i et godt samarbejde mellem kom-
munen, Middelfart Museum, Folke-
universitet og Foreningen NORDEN 
samt takkede en række sponsorer 
for støtten hertil.

Landsformand Karen Ellemann bød 
velkommen på vegne af Foreningen 
NORDEN og glædede sig over den 
store tilslutning i disse historiske 
rammer på Hindsgavl Slot. Om emnet 
for konferencen sagde hun bl.a.:

-Hændelserne i 1814 har jo i høj 
grad været et fortrængt kapitel i 
Danmarkshistorien. Vi dyrker jo ikke 
nederlag!  Så smertefuld var tabet af 
Norge, at Frederik den 6. forbød al 
omtale af tabet af Norge. Og i mange 
år har den del af vores historie været 
en meget begrænset del af historie-
skrivningen. Også selv om skilsmis-
sen har haft store konsekvenser for 
vores nationale selvforståelse. Det 
var måske mere 1814 end 1864, der 
lagde grunden til overgangen fra 
storrige til småstat. 

-Vi har siden vænnet os til at leve 
i små selvstændige nationalstater, 
især efter 1814 og det er vel heller 
ikke så ringe endda. På trods af at 
vi i dag er 5 selvstændige lande og 
3 selvstyrende områder, har vi et 
forbilledligt samarbejde. Faktisk fin-
des der næppe noget andet sted på 
kloden, hvor 5  lande har så meget 
fælles gods at bygge deres nutid og 
fremtid på. 

-Vi har påvirket hinanden med sam-
fundsudviklinger, der gør, at vi er 
det mest homogene internationale 
samarbejde, man kan forestille sig. 
Samme opbygning af folkestyre med 
bred folkelig deltagelse, pluralisme, 
åbenhed uden korruption, i høj grad 
samme syn på velfærdsstatens 
indretning og udfordringer, 
samme tilgang til undervisning 
og uddannelse, arbejdsmar-
kedspolitik og meget andet. 

.-Det allerbedste er, at de grund-
læggende systemer, vi bygger 
på, ser andre på med beundring. 
Det er lykkedes at opbygge en 
velfærdsstat uden at det er gået 
ud over vores muligheder for at 
være fremgangsrige økonomier. 
Landene deler dette værdifæl-

leskab, og endnu vigtigere – befolk-
ningerne deler værdifælleskabet. 
Det giver en folkelig legitimitet, der 
er unik. Vores udsyn til verden starter 
med Norden – helt naturligt!

Gav grobund for givtigt 
samarbejde
Karen Nellemann fastslog, at dét der 
i begyndelsen af 1800-tallet kunne 
have fået alvorlige konsekvenser for 
samarbejdet i Norden, har vist sig 
at være en styrke. Vi kom til nogle 
erkendelser i forløbet mellem 1814 
og 1944, der har givet grobund for 
givtigt samarbejde mellem stater 
og folk. Et i høj grad ligeberettiget 
samarbejde uden herrer og tjenere. 
Uden storstater og småstater. Uden 
nogen bliver trynet og andre hoverer. 

-Det er i det lys jeg gerne ser konfe-
rencen her i dag. Det kan godt være, 
det var smertefuldt i samtiden, men 
ud af smerten er vokset en homoge-
nitet og et samarbejde, som er uden 
sidestykke, understregede landsfor-
manden, der takkede kommunen, 
slottets ledelse og museet for deres 
store engagement.

 Festen slutter ikke i dag – det er i 
dag den begynder, sagde Karen 
Ellemann.

Borgmester Steen Dahlstrøm

Landsformand Karen Ellemann



Perioden 1380-1814  blev kaldt ”Uni-
on Dansktiden” eller ”400 års natten” 
-helt afhængig  af hvilken holdning 
man havde til tvillingeriget Danmark 
-  Norge, som skyldtes en arv efter 
kong Valdemar Atterdags død, hvor 
den 10-årige søn Oluf blev konge 
over begge lande, men døde allerede 
som 17 år, hvorefter  riget blev vide-
reført af moderen, Margrethe den 1., 
fortalte lektor, ph. d. ved Syddansk 

Tem
a: N

orden i 1814Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige?
Historisk tilbageblik af dansk forsker.

Universitet, Michael Bregnsbo, ved 
konferencen på Hindsgavl Slot.

-Norge var formelt sit eget konge-
rige, men i union med Danmark. Der 
er stor uenighed blandt historikerne 
om nordmændene blev behandlet 
godt eller dårligt af danskerne, men 
opløsningen af unionen ved freden i 
Kiel den 14. januar 1814 skyldtes for-
hold, der lå uden for begge landes 
kontrol:

-Det havde således altid været et mål 
i svensk udenrigspolitik at erobre 
Norge. En alliance med  England blev 
påtvunget Danmark efter tre dages 
bombardement af København i 1807 
og englændernes overtagelse af den 
danske flåde. 

-I samme periode mistede Sverige 
Finland til Rusland og dermed var 
interessen for en overtagelse af Nor-
ge endnu større, og det var  et ufra-
vigeligt krav fra kong Karl Johan, for 
at støtte den fælles kamp mod den 
franske kejser Napoleon, at Sverige 
fik Norge. 

-Både en britisk skibsblokade af korn-
trafikken til Norge og en misvækst i 
landbruget var også medvirkende til 
norsk utilfredshed, selvom den dan-
ske statsledelse gjorde mest muligt 
for at sikre kornforsyningerne.

Lektor Michael Bregnsbo, SDU, orien-
terede forsamlingen.

-Hvor der i det norske samfund hav-
de hersket både en nationalpatrio-
tisme som nordmænd og en stats-
patriotisme sammen med Danmark, 
betød Napoleonskrigene i 1807-
1814 en styrkelse af det nationale 
på bekostning af patriotismen sam-
men med Danmark, fortalte Ph.d. 
Morten N. Ottosen, Oslo Universitet, 

Norge under Napoleonskrigene
Forsker fra Oslo Universitet om holdningerne i Norge 

som næste indleder ved Hindsgavl - 
konferencen.

-Norge blev alvorligt ramt af den 
britiske blokade, som ramte både 
eksport og import. Krigen mod Sve-
rige 1808 – 1809, hvor Sverige skulle 
invaderes fra både dansk,-norsk- og 
russisk side, betød tvært imod at 

-Den danske kong Frederik XI blev 
så trukket med ved Napoleons fald 
og med de udenlandske troppers 
tilstedeværelse helt op i Jylland, var 
landet truet, og kongen måtte derfor 
træffe den skæbnesvangre beslut-
ning at acceptere Kieler - fredsafta-
len, som straf for at have været på 
kejserens side.

Øernes fremtid sikret
Michael Bregnsbo oplyste i samme 
forbindelse, at Grønland, Færøerne 
og Island ikke stod på svenskernes 
ønskeliste, så i virkeligheden blev 
denne del af tvillingeriget overgivet 
fra Norge til Danmark ved fredsaf-
slutningen.

Han skildrede den norske Eidsvoll 
-forsamlings virke, der bl.a. vedtog 
en grundlov der stadig fungerer, som 
verdens næstældste grundlov. Norge 
fik derefter lov at blive et kongedøm-
me og var som bekendt i union med 
Sverige til 1904. 

-Danmark mistede ved denne freds-
aftale 5/6 af sit territorium, og i det 
resterende danske rige inklusive her-
tugdømmerne mod syd havde 1/3 af 
befolkningen tysk som modersmål. 
Der var således lagt op til krigen i 
1864, kunne indlederen slutteligt 
konstatere.

de svenske tropper gik ind i dele af 
Norge som okkopationsmagt. Norge 
ønskede ikke krig, og det betød en 
negativ stemning  i forhold til den 
danske regering og kongemagt.

-Sverige trak sig godt nok ud af Nor-
ge, men mange nordmænd følte at 
de havde måttet klare krisen uden 
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Tem
a: N

orden i 1814

-Der skete derpå en kæmpe-fornyelse af æstetikken, hvor 
danskerne begyndte at dyrke bondekulturen, med en 
opdagelse af det jævne liv i billeder, ord og toner, fortalte 
post.doc.ph.d. Lone Kølle Martinsen, Syddansk Universi-
tet, i sin skildring af magt- og kulturudviklingen i det nu 
mindre danske rige, efter Kieler - freden.

- Det skete gennem værker af bl.a. maleren C.W. Eckers-
berg samt digterne B.S. Ingemann og Adam Oehlenschlä-
ger, hvor sidstnævnte var 
den der bandt Skandinavien 
bedst sammen efter 1814.

-De intellektuelle kredse 
ville bevare enevælden 
med ændringer inden for 
den bestående kongemagt, 
som også var populær i den 
brede befolkning under 
nationalromantikken.

-Der skete nu en opbakning 
også økonomisk af kultureli-
tens arbejde, hvor kulturfol-
ket samledes i de litterære 
saloner, og borgerne blev 
efterhånden storforbrugere 
af kunst og litteratur, efter 
at skolereformen i 1814 
gjorde flere og flere i stand 
til at læse.

Magt og kultur efter 1814
Kvindelig dansk forsker om tiden efter Kiel – fredsaftalen

Lone Kølle Martinsen om magt og kultur i 1800-tallet.

-Nationalstaten var således 1800-tallets vigtigste projekt 
med 1814 som år O, hvorfra nationalismen voksede frem 
på godt og ondt, efterfulgte af guldalderperioden og klas-
sicismen, inden der kom de nye ismer frem i slutningen af 
århundredet, fortalte Lone Kølle Martinsen. 

Morten N. Ottosen, der talte et meget 
letforståeligt norsk for de danske 
tilhørere. 

dansk støtte i en situation, hvor 
kronmanglen betød hungersnød og 
stor dødelighed blandt den norske 
almue. Samtidig fandt den danske 
kong Frederik VI tanken om en nor-
disk union umulig, og svenskerne 
valgte i stedet prins Chr. August af 
Augustenborg, der var meget elsket 
i Norge, som kronprins af Sverige.

-En nedsat regeringskommission 
under blokaden var reelt en norsk 
regering, der sammen med den 
nydannede Selskabet af Norges Vel, 
bl.a. krævede et norsk universitet 
og en norsk bank - krav der fik stor 
tilslutning i befolkningen, men kong 
Frederik VI afviste disse ønsker  –dog 

kun til året efter, hvor et sådant uni-
versitet alligevel blev tilladt, til stor 
glæde for nordmændene.

-Fra 1812 førte svenskerne en veri-
tabel propagandaoffensiv mod nord-
mændene for en fælles union. Den 
danske prins Christian Frederik kom 
til Norge som statholder og gjorde et 
meget positivt indtryk på befolknin-
gen, som var imod indholdet af Kieler 
- fredsaftalen på grund af modstan-
den mod Sverige. Men det førte som 
bekendt til en svensk-norsk union, 
hvor en selvstændig norsk admini-
stration fortsat fik lov til at fungere 
og med en norsk konge, sluttede 
Morten N. Ottosen sin orientering.



Flere 1814 - aktiviteter
Der finder også yderligere aktiviteter sted i Middelfart i 
200-året for den dansk-norske adskillelse, og med Mid-
delfart Museum som projektleder.

Foruden en række undervisningsforløb om dette tema 
med skolerne som deltagere, genåbnede museets afde-
ling i Henner Friisers Hus den 30. marts efter en omfat-
tende modernisering, med den spændende særudstil-
ling ”Middelfart købstad under Napoleonskrigene”.

Tem
a: N

orden i 1814

Den mere folkelige event finder sted i uge 21 - den såkald-
te ”norske uge”- hvor der afholdes flere 1814-arrange-
menter i København og Norge i anledning af 200-års 
jubilæet for Norges grundlov. Eventen indledes med en 
uges optakt i Middelfart og slutter med en stor finale 
lørdag den 24. maj på Hindsgavl Slot.

-Det var ren og skær nødvendighed, som retfærdiggjorde 
den aftale som kong Frederik VI underskrev her på Hinds-
gavl i 1814, fastslog post.doc. ph.d. Rasmus Glenthøj, 
Syddansk Universitet, der også har udgivet en bog om 
denne skilsmisse mellem de to lande. Sammen med Mor-
ten N. Ottosen har han endvidere udgivet bogen ”1814 
- krig – nederlag –fred”.

Han oplyste, at ved indgangen ved 1800-tallet var Dan-
mark i en fremskridts periode, med 100.000 indbyggere 
i København, og man var så kække, at regering og konge-
magt udfordrede den britiske flåde, der så førte til slaget 
på Reden i 1801.

-Der var et fælleskab på en række områder mellem Dan-
mark og Norge med således en fælles offentlighed- en 
tredjedel af Berl. Tidendes oplag udkom i Norge. Man 
underspillede det særlige norske, medens det nordiske 
var i højsædet. 

-Der var forbløffelse, vrede og skuffelse i Norge over at 
Danmark ikke havde kæmpet mere for at bevare tvillin-
geriget, og ønsket om en nordisk union var også til stede. 

-Tilsvarende skabte det forbitrelse i Danmark, at Norge 
opgav efter kun 14 dages kamp mod Sverige, så resultatet 
blev en norsk-svensk union. I 400 år havde man været 
vant til den norske forbindelse, hvor der således boede 
40.000 nordmænd i Danmark.

-Dette ændrede sig nu totalt, hvor forholdet mellem de 
to lande blev forpestet i årene derefter i forbindelse med 
debatten om den fælles ejendom bl.a. flåden. Sverige 
havde lovet Norge at betale sin del af statsgælden, men 
endte med at betale et langt mindre beløb.

-Endvidere blev fra 1814 norsk det officielle sprog i Nor-
ge bl.a. af frygt for svensk indblanding, hvilket var en ny 

Skilsmissen. Dansk og norsk før og efter 1814
Forsker og forfatter om betydningen af den dansk-norske adskillelse

ydmygelse for danskerne, ligesom Wergelands bog ”Fire-
hundredeårsnatten” skabte yderligere debat om forhol-
det mellem de to lande før og nu, sagde Rasmus Glenthøj.
Spørgsmål og svar

Efter en kaffepause kunne konferencedeltagerne stille 
spørgsmål til indlederne, som dagen igennem blev dyg-
tigt ledet af ordstyreren, DR-studievært Kjær Poulsen

Forsker og forfatter Rasmus Glenthøj orienterede forsam-
lingen.
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Foreningen NORDEN´s ordinære repræsentant-
skabsmøde 2014  afholdes lørdag den 10. maj kl. 
10.00 i Odense. På grund af pladsmangel i det nye 
Nordatlantiske Hus har det været nødvendigt at 
finde et andet mødested i byen. Mødestedet bliver 
Læringscentret, Schacksgade 39, Odense.

Som ved tidligere repræsentantskabsmøder er alle 
medlemmer af landsforeningen velkomne til at over-
være mødet dog uden stemmeret, hvis man ikke på 
forhånd er udpeget som repræsentant for en lokal-
afdeling.

Velkommen til repræsentantskabsmøde
Ønsker man at deltage i frokosten i forbindelse med 
mødet er prisen for ikke-delegerede kr.100,-. Da det 
er nødvendigt med forudgående tilmelding til lands-
kontoret (se tlf. nummer og e-mail adresse på side 2 i 
bladet) senest en uge før mødet.

Med venlig hilsen
 Landsstyrelsen



Lærere, skoleledere, forskere, politikere og embeds-
mænd fra de nordiske lande var 2 dage i januar  samlet 
i Bella Centret på Amager for at diskutere den nordiske 
skole - models styrker og udfordringer. Eksistensen af 
en nordisk model var alle er enige om, og det samme 
gjaldt om behovet for at bryde den negative sociale arv 
og drage bedre nytte af hinandens viden. 

Konferencen med titlen ”Norden viser vej” var arrangeret 
af Nordisk Ministerråd og det danske undervisningsmi-
nisterium, og undervisningsminister Christine Antorini 
åbnede konferencen ved at tale positivt for den nordiske 
skole-model.

- Selv om der er forskelle mellem de nordiske skolesyste-
mer,  er der mange fælles nordiske værdier, der binder 
de nordiske skoler sammen. Det giver et godt grundlag 
for erfaring og videndeling om fremtidens skoleudvikling 
i Norden. Vi må begynde med at dele erfaringer med hin-
anden for at lære at udvikle det bedste i nordisk uddan-
nelse.

-Nordiske skoler deler en række udfordringer.Selv om de 
nordiske skolesystem er baseret på en velfærdsmodel, 
hvor alle børn skal have lige mulighed for at udvikle deres 
personlige færdigheder, er det stadig mor- og fars sociale 
baggrund, som er afgørende for hvordan børn og unge 
klarer sig i uddannelsessystemet. Hvordan kan vi bryde 
den negative sociale arv? Og hvordan håndterer vi over-
gangen mellem de forskellige stadier i skoleforløbet, hvor 
vi mister mange børn undervejs, spurgte ministeren.

Nordiske lande viser vejen til en bedre skole 

Undervisningsminister Christine Antorini.
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Fælles nordisk valuta, kulturkanon og ambassader. Det 
var blandt forslagene, da Manu Sareen og Karen Ellemann 
samlede kreative folk til idémøde om, hvordan vi får mere 
ud af det nordiske fællesskab. 

Skal de nordiske lande mødes hvert år og konkurrere på alt 
det, vi hver især er gode til i stedet for altid at være så gode 
venner? Eller skal vi knytte os endnu tættere sammen og 
få en fælles nordisk minister og undervisningspolitik?

Der var forskellige syn på 
retningen for det nordi-
ske samarbejde, da 21 
”krøllede hjerner” var 
samlet på Christiansborg 
lørdag den 25. januar for 
at udvikle idéer til fremti-
dens Norden. 

Daværende minister for 
nordisk samarbejde, 
Manu Sareen og med-
lem af Nordisk Råd samt 
formand for Foreningen 

NORDEN, Karen Ellemann, havde inviteret en god blan-
ding af forskere, erhvervsfolk, forfattere, filmfolk og andre 
kulturpersonligheder. De gav adskillige spændende bud 
på konkrete projekter, der kan gøre det nordiske mere 
nyttigt og relevant for danskerne.

Deltagerne udvalgte selv følgende idéer som 
de bedste:

•  Obligatorisk for studerende at tage et 
semester i et andet nordisk land

• Nordisk kulturkanon

•  Nordisk uddannelsesinstitution for it - til for 
eksempel udvikling af computerspil med 
henblik på eksport

• Nordiske lege / camp - en festival eller tur-
nering 

•  Fælles nordisk institut for benchmarking 
– undgå opfindelse af den dybe tallerken 
flere steder

•  Færre grænsehindringer og flere fælles 
standarder - alt fra ens stikkontakter og 

Kreative folk gav 10 bud på et nyt Norden
Idémøde på Christiansborg for 21” krøllede hjerner”

fælles regler inden for arbejdsmarked til at lette over-
førelse af penge fra land til land.

• Fælles nordiske ambassader – ét sted at kontakte

•  Lovgivende beføjelser til Nordisk Råd - så man for 
eksempel kan indføre fælles uddannelsespolitik

• Nordisk rumprogram

•  Fælles tv-station, nordisk Netflix eller udlandskorre-
spondenter, der kan rapportere til flere nordiske lande 
på en gang for at få en fælles nordisk offentlighed.

-Jeg er begejstret for de skæve input. Der er kommet 
nogle idéer frem, som jeg med sikkerhed kan sige, at vi 
ikke selv havde fundet på. Og det var jo hele formålet 
med det her lille idémaraton. Det er super inspirerende 
med nye øjne på det nordiske samarbejde. Nu tager vi alle 
indtrykkene med os og håber, vi kan få noget af det til at 
gro til konkret politik frem mod det danske formandskab 
fra 1.januar 2015, sagde Manu Sareen. 

Karen Ellemann bed særligt mærke i, hvor bred enighed 
der var blandt deltagerne om, at det nordiske værdifæl-
lesskab er værd at værne om. Men at det kræver en aktiv 
indsats.

Forfatteren Jan Sonnergaard

Sangerinden Annette Heick
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Sangerinden Annette Heick

Filminstruktøren Poul Nesgaard

-Og så er jeg rigtig glad for, at mange 
af de konkrete idéer rent faktisk er 
realistiske at gå videre med. Noget af 
det kan sagtens blive til virkelighed en 
dag”, sagde hun.

Deltagerne talte til sidst om at udvide 
konceptet til at mødes med ”fritæn-
kere” fra de andre nordiske lande og 
lave en idélejr umiddelbart op til et 
møde i Nordisk Ministerråd. Det ville 
give mulighed for at udvikle nogle få 
gennemarbejdede forslag og frem-
lægge for politikerne.

Følgende deltog i mødet:

Annette Heick
Bernt Natvig
”Bubber” (Niels Christian Meyer)
Christiane Vejlø
Espen Stedje
Jan Sonnergaard
Jens Wittrup Willumsen
Kim Rahbek Hansen

Lars Hovbakke Sørensen
Lars Lundov

Lene Andersen
Mads Kæmsgaard Eberholst

Maren Uthaug
Mikkel Faurholdt

Nikolaj Cederholm
Nille Juul-Sørensen

Poul Nesgaard
Signe Wenneberg

Stig Jørgensen
Søren Fauli

Trevor Davies

Kim Rahbek Hansen - restauratør

Christiane Vejlø - foredragsholder

Espen Stedje - Foreningen NORDEN - Norge Søren Fauli - skuespiller
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Det må både geografisk og opgavemæssigt være et stort 
spring at forlade den officielle landshövding - residens i 
Jämtlands län, Sverige, for at blive ny direktør for Nordisk 
Råd med sekretariat i Københavns centrum  i kontorer 
med udsigt til Christiansborg. 

Men det ser ikke ud til at være noget problem for Britt 
Bohlin, som med stor entusiasme fortæller om de frem-
tidige arbejdsopgaver for rådet under hendes daglige 
ledelse. Hun har forinden udnævnelsen til landshøvding 
haft 20 års virke i den svenske Rigsdag, bl.a. som formand 
for den socialdemokratisk rigsdagsgruppe i 8 år under 
Gøran Perssons ledelse. 

Før hendes politiske virke var hun formand for en afde-
ling af det svenske Kommunalarbejderforbund, så også 
forholdene på arbejdsmarkedet er et velkendt tema for 
Britt Bohlin.

-I Rigsdagen beskæftigede jeg mig meget med  forsvars 
- og sikkerhedspolitik, og det er derfor meget positivt at 
netop disse områder er blevet genstand for et forøget 
nordisk samarbejde de senere år. Det er fascinerende at 
fem lande med så mange forskellige relationer til andre 
lande, også godt kan have et nordisk samarbejde på disse 
områder - det er ikke almindeligt i andre dele af verden. 
Vi må fortsætte den fælles dialog og udvikle samarbejdet 
også på dette område, siger direktøren.

-Men der er naturligvis mange andre emneområder at 
drøfte på nordisk plan. Således er bevarelsen og udviklin-
gen af vores fælles naturressourcer emnet for en tema-
session i april, som Nordisk Råd afholder i Reykjavik med 
et udspil fra rådets præsidium efter forarbejde i et udvalg 
for dette område. Den næste ordinære, årlige råds - ses-
sion finder sted i Stockholm i oktober.

Fremtidigt udviklingsarbejde
-I forbindelse med et møde i rådets præsidium her i 
København havde vi lejlighed til at mødes med formæn-
dene for de nationale råds - delegationer,  bl.a. den dan-
ske formand Bertel Haarder, og der var generelt enighed 
om at igangsætte et udviklingsarbejde, hvor vi vil se på 
alle områder for at give rådet en stærk udvikling.

-Dette udviklingsarbejde skal forberedes i en arbejds-
gruppe med tre repræsentanter fra hver af partigrupper-
ne med bl.a. Karen Ellemann fra Midtergruppen i rådet , 

Nordisk Råd ønsker at støtte 
en stærk nordisk udvikling
Rådets nye direktør fortæller om de fremtidige arbejdsopgaver

og disse initiativer vil også medføre en ekstra indsats her 
i sekretariatet.

-Jeg er naturligvis orienteret om Karen Ellemanns kri-
tik, også som Foreningen NORDEN – formand, af den 
nuværende arbejdsform både i Nordisk Ministerråd og 
i Nordisk Råd. Jeg er meget interesseret i at se på disse 
forslag og er således enig i at vi skal forsøge at være mere 
aktuelle i vores fælles drøftelser. 

-Vi må kunne tage debatten om de forskellige emner hur-
tigere, men med den nødvendige demokratiske beslut-
ningsproces i de nationale parlamenter bagefter, under-
streger Britt Bohlin.

-Jeg vil gerne knytte de nationale parlamenter endnu tæt-
tere til det nordiske samarbejde bl.a. gennem en debat i 
de enkelte parlamenter om vigtigheden af dette samar-
bejde og om hvordan det skal udvikles fremover. 

-Vi har fra rådet endvidere foreslået en ny debat i alle par-
lamenterne samme dag, som det skete vedrørende græn-
sehindringsproblematikken, og det skal gerne handle om 
emnet ”Norden i EU” som et andet væsentligt tema.

Stadigt grænsehindringer
-Denne fælles parlamentsdebat førte til nedsættelsen af 
et nyt Grænsehindringsforum, hvor rådets aktive repræ-

Direktør Britt Bohlin på sit kontor i Nordisk Råds sekretariat.



sentant er Bertel Haarder. Der er sta-
dig mange praktiske grænsehindrin-
ger i Norden at tage sig af, hvad jeg 
selv har oplevet i mindre målestok 
i forbindelse med flytningen af mit 
mobil-telefonabonnement fra Sve-
rige til Danmark, fortsætter direktø-
ren:

-Som landshövding har jeg også 
beskæftiget mig med grænsepro-
blemer mellem Norge og Sverige og 
heldigvis oplevet samarbejdet mel-
lem de to lande som godt og inten-
sivt. Hele erhvervs- og arbejdsmar-
kedsudviklingen i Øresunds-området 
er jo et andet godt eksempel på, at 
grænsehindringer kan bekæmpes, 
og samarbejdet over vore grænser 
øges uden problemer.

-Vi ser frem til det danske formand-
skab for Nordisk Råd næste år, hvor 
kontakten mellem de danske politi-
kere og sekretariatet bliver meget 
let, når vores kontorer ligger lige over 
Christiansborg. 

-Jeg har forstået at Foreningen NOR-
DEN har fremsendt en række for-
slag til initiativer under den danske 
ledelse, og det vil vi naturligvis tage 
positivt imod i præsidiet, når de 
fremsendes fra den danske minister 
for nordiske anliggender.

Her holder Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til i Københavns centrum.

Dette nordiske parlamenters og regeringers officielle samar-
bejdsorgan blev oprettet i 1952. Den formelle ramme er Den Nor-
diske Samarbejdsoverenskomst (Helsingforsaftalen) fra 1962.

Rådet består af 87 parlamentarikere i fire partigrupper og de mini-
stre (dog uden stemmeret), regeringerne udpeger. Der afholdes 
således ikke direkte valg til Nordisk Råd.

Rådet som ledes af et præsidium, samles til to årlige møder, 
temasessionen og den årlige session på skift mellem landene, og 
hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold 
man ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på. 
Til hjælp herfor har rådet nedsat en række udvalg inden for de 
forskellige politikområder med repræsentanter fra de nationale 
råds-delegationer.

Nordisk Råd betjenes af et sekretariat med 16 ansatte, som 
arbejder i samme bygning, Ved Stranden 18, København, som 
Nordisk Ministerråds sekretariat. Rådet og Ministerrådet har en 
fælles afdeling for administration og jura, ligesom informations-
virksomheden varetages af en fælles kommunikationsafdeling. 
Desuden er der nationale sekretariater i de nordiske parlamenter.

Fakta om Nordisk Råd

-Vi oplevede i øvrigt at den nye dan-
ske minister for de nordiske spørgs-
mål, Carsten Hansen, deltog i mødet 
med de nationale råds -delegationer 
dagen efter, at hans ministeransvar 
var blevet udvidet med dette områ-
de, og han måtte således holde sin 
første tale om de nordiske forhold 
på kort varsel. Det var i øvrigt ikke 
noget problem, både som mange-
årigt medlem af den danske delega-

tion og også som minister,  har Car-
sten Hansen et godt kendskab til det 
nordiske samarbejde.

-Jeg glæder til de mange arbejdsop-
gaver på nordisk plan og har fundet 
mig en hyggelig lejlighed i Køben-
havns centrum, så det er nemt at 
komme til og fra kontoret, slutter 
Britt Bohlin. 
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Der var mange gengangere ved dette 
års Nordisk Kulturuge den 19.-12.
februar på Rude Strand Seniorhøj-
skole, forstået på dén måde, at de 
har deltaget flere gange i dette kur-
sustilbud, der arrangeres i samarbej-
de med Foreningen NORDEN.

Det gælder således lærerinde Lilian 
Petersen, Tved ved Svendborg, og 
tidligere butiksindehaver, nu maler 
og tegner Hartvig Stenholt Hansen, 
Riisskov ved Århus, som i en frokost-
pause fortalte løst og fast om deres 
oplevelser i det smukt beliggende 
kursussted nær Odder og Saxild ved 
den østjyske kyst.

-Kursusprogrammet har været fint 
med mange højdepunkter de for-
løbne dage. Den 1.dag var det såle-
des en usædvanlig oplevelse at høre 
seniorrådgiver Mads R. Wolff fra 
Nordisk Ministerråds sekretariat i 
København meget åbent fortælle 
om samarbejdet også i Nordisk Råd, 
som ikke er forpligtende og derfor 
ikke skal tage hensyn til vælgerne, 
med deraf følgende større frihed til 
idé-og meningsudveksling, fortæller 
Hartvig Stenholt Hansen.

Mange højdepunkter under Nordisk Kulturuge
To deltagere kommenterer det årlige kursus i Rude Strand

-Det har været dygtige og impone-
rende foredragsholdere, således den 
islandske forfatter Einar Már Gud-
mundsson, der kunne deklamere fra 
egne værker, så man kunne øen lysle-
vende for sig, og vi fik mere at vide om 
Island, ved det indledende foredrag 
af Kim Lembek om de islandske saga-
er, suppleret af fortælleren Helle Arn-
freds  genfortælling af  ”Gisle Súrssøns 
Saga”, fortsætter Lilian Petersen.

Begge kursister har nydt og deltaget 
aktivt i nordiske fællessange under 
ledelse af Johan Herold og Ida Leding 
Larsen under kursusdagene og de to 
aften - koncerter med Rönnerdahl 
Trio og solofløjtenisten Carina Blois 
med ”Toner fra Norden”.

-Den svenske journalist Bengt Lind- 
roth var utrolig vidende om de nor-
diske forhold, hvor det på ny blev 
fastslået, at det er befolkningerne, 
som interesserer sig for Norden 
- ikke medierne. Også professor 
Drude Dahlerups indlæg om emnet 
”Nordisk samarbejde – folkeligt for-
ankret, men politisk upopulært?” 
understregede behovet for at få flere 
sådanne indledere om baggrunden 

Hartvig Stenholt Hansen Lilian Petersen

for det nordiske samarbejde ud i 
vores lokalafdelinger, understregede 
Hartvig Stenholt Hansen.

-Landsforeningens aktuelle syns-
punkter blev jo fint præsenteret af 
landsformanden Karen Ellemann, 
medens det mere historiske per-
spektiv blev spændende fremlagt af 
lektor ph.d. Lars Hovbakke Søren-
sen i hans skildring af adskillelsen af 
Norge og Danmark for 200 år siden.

-Vi må håbe for det nordiske samar-
bejde - og samvær også fremover, at 
de unge i langt højere grad vil tale 
andre nordiske sprog. Det er min 
erfaring, at de blot behøver 200 ord 
for at kunne forstå hinanden, siger 
Lilian Petersen.

På et spørgsmål om der slet ikke var 
noget at anke over under Kulturu-
gen, svarer Hartvig Stenholt Hansen 
med et smil, at dagene har været 
så spændende og programmet vel-
tilrettelagt, at der faktisk for hans 
vedkommende kun var én ting at 
være utilfreds med: Der var ingen 
youghurt til morgenmaden!



-Fra at være født i en isoleret koloni i Grønland blev han 
en helteskikkelse i den danske offentlighed, dybt beun-
dret for sin indsats i eskimoforskningen - uden nogen 
uddannelse, men fordi han kunne og ville.

Således beskrev professor Kirsten Hastrup, Københavns 
Universitet, Knud Rasmussens betydning i sit foredrag 
ved Nordisk Kulturuge på Rude Strand Seniorhøjskole. 
Som antropolog forsker hun i denne del af den grønland-
ske udvikling også i nutiden , er hvert år på studieophold 
på Grønland og har bl.a. skrevet bogen ”Vinterens hjerte. 
Knud Rasmussen og hans tid”, som hun læste uddrag af 
for kursisterne.

-Knud Rasmussen blev født i Jakobshavn i 1879, som søn 
af en dansk præst og hans delvist grønlandske hustru. 
Barndomshjemmet er nu indrettet til museum til minde 
om polarforskeren. Som barn færdedes han dagligt blandt 
de grønlandske børn, lærte således sproget flydende og 
lyttede til de mange eskimofortællinger fra bl.a. de gamle 
fangere i kolonien. Han blev selv en stor fortæller og var 
således med til at bevare og videregive denne del af den 
oprindelige grønlandske kultur.

-Han kom så i skole i Danmark, men var ikke nogen stor 
skolegænger og længtes efter at komme tilbage til Grøn-
land, hvilket da også skete. Han var meget inspireret af 
Fridtjof Nansen, der krydsede indlandsisen i 1888 og 
senere af Roald Amundsen, der som den første nåede 
Sydpolen med Nansens skib ”Fram”.

-Knud Rasmussen lagde sig i slipstrømmen af disse polar-
forskere, men han var mere interesseret i mennesker - 
det oprindelige folk - og rejste således over land med 
hundeslæder. Han startede sine rejser med en litterær 
ekspedition til Nordgrønland under Mylius Erichsens 
ledelse for at samle historier om polareskimoerne. 

Den store Grønlands-fortæller
Forsker og forfatter om nationalhelten Knud Rasmussen 

-De nordlige kyster blev yderligere kortlagt ved ekspe-
ditioner sammen med hans ven og praktiske følgesvend 
Peter Freuchen, og senere fulgte mere videnskabelige 
rejser, hvor også etnologer og antropologer deltog. De 
sidste Thule-ekspeditioner med kortlægninger foregik 
dog pr. fly, hvad der ikke bekom ham særligt vel.

-Fysisk træt efter de mange ekspeditioner under primitive 
forhold - og efter et stærkt ønske fra hans hustru og børn 
- vendte han tilbage til Danmark i 1924, blev udnævnt til 
æresdoktor ved Københavns Universitet og blev stærkt 
hyldet for sin indsats - netop i en periode , hvor dyrkelsen 
af vitalisme og helteskikkelser  var på sit højeste.

Kirsten Hastrup fortalte videre, at Knud Rasmussen til 
hans død i 1933, var travlt beskæftiget med at udgive 
både videnskabelige værker og erindringsbøger, hvor 
han således arbejdede sammen med forfatteren Tom 
Kristensen om det litterære indhold. Daværende grøn-
landsminister Thorvald Stauning lærte han godt at kende, 
og denne blev således inspireret til at foretage sin 1.rejse 
til Grønland som statsminister i 1930.

Foredragsholderen, der ledsagede sit indlæg med talrige 
fotos fra Knud Rasmussens virke, citerede slutteligt for-
fatteren Johs. V. Jensens udtalelse efter dennes 1.møde 
med polarforskeren: ”Vi skylder Knud Rasmussen beskri-
velsen af det eskimoiske ansigt”.

Kirsten Hastrup besvarede efterfølgende en række 
spørgsmål fra nogle af de interesserede tilhørere. De fik 
senere samme dag mere at vide om Grønland, ved et 
foredrag af forfatteren Kim Leine om bl.a. hans prisbeløn-
nede bog ”Profeterne i Evighedsfjorden”.

Der blev lyttet med stor interesse blandt kursusdeltagerne.

Kirsten Hastrup - om Knud Rasmussen og hans tid.
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Af  Thorbjørn Berg

Om hvordan Foreningen NORDEN  greb ind i min 
barndom og ungdom - og den betydning, det fik 
for mit liv og min udvikling.

Jeg kom til verden i den 
nordligste og østligste del af 
Norge. På 71 graders nordlig 
bredde og på en østlig læng-
degrad på linje med Istanbul.

I Norge kaldte vi tiden ”De 
harde trettiåra”. Min far byg-
gede hus i 1927 - lånte 1.200 
kr. i den stedlige sparebank 
og gik i gang. Det blev til et 
hus på under 30 m2. Der vok-

sede vi op fem børn. Jeg kom til som den femte og sidste 
i 1932 - i køkkenkrogen, hvor mine forældres seng stod.  
Jeg var familiens centrum, og livet skulle blive begiven-
hedsrigt.

Det var fantastisk at vokse op i Finnmark i årene før anden 
verdenskrig. Økonomisk var det et fattigt samfund, men 
på mange andre områder var det rigt. Det sociale net-
værk var godt, familien var stor. Der var mange børn i 
alle aldre i alle husene omkring os, og en natur så rig på 
eventyr og muligheder - både i den lange mørke vinter 
og i sommerens evige dag.

Vi kom tidligt med i arbejdslivet. Der var brug for børn 
på kajen, når fiskebådene kom ind. Vi skar torsketunger, 
som vi solgte for en halv øre stykket - i dag koster et kg. 
torsketunger over 200 kr.! Når fisken var fileteret, tog vi 
hoveder, rygge m.m., tørrede dem på bjergsider og solgte 
dem som guano. På den måde kunne vi bidrage til hus-
holdningen.

Da krigen kom
Det var en god og tryg barndom i en multietnisk og mul-
tikulturel smeltedigel. Her var russere, finner, samer og 
nordmænd. Den sorte ager - som vi kaldte de rige fiske-
banker - tiltrak folk fra store dele af Europa. Her var even-
tyr – og muligheder.

Man levede også livet farligt - havet gav, og havet tog. I 
vinterstorme forsvandt små og dårlige både, ofte med 
både brødre og fædre som mandskab. Hvis ikke krigen var 
kommet, sad jeg måske i dag som pensioneret fiskearbej-
der i Finnmark - men krigen kom og forandrede verden. 

Da Norge kapitulerede i juni 1940, lå Finnmark ubeskyt-
tet med sin grænse mod øst. Et ubeskyttet grænseland 
er ikke nogen god ide, så allerede sommeren 1940 kom 
Hitlers befaling om at sende tyske tropper mod nord.

I efteråret 1940 kom dele af Hitlers ”bjergarmé” til egnen 
omkring Kautokeino og Karasjok.  Deres opgave var at 
danne en rensdyrspatrulje, som skulle sættes ind i kam-
pen på Kolahalvøen til sin tid. Tyskerne blev så dygtige 
til dette, at de kunne opnå en hastighed på 30-40 km i 
døgnet. Det viste sig alligevel, at da de mødte russerne et 
halvt års tid senere, var russerne dygtigere. Deres rens-
dyrspatruljer nåede op til 70 km i døgnet. 

Den 22. juni 1941 gik bjergjægere fra Salzburg, Kärnten, 
Steiermark og Voralberg over den finsk-russiske grænse i 
retning af Kola og Murmansk, i et storstilet arktisk angreb. 
Ikke mindre end 200.000 soldater befandt sig i ”Die Lap-
landsarmé”.  De bragte 60.000 heste og 240.000 tons for-
råd af alle mulige slags med sig. Det var ”heltene fra Nar-
vik” under ledelse af general Dietl, som fik til opgave at 
fælde giganten i øst.  Berlin regnede med, at det ville tage 
omkring tre uger. I løbet af juli og august nåede tyskerne 
frem til elven Litza 60 km vest for Murmansk.

Efter voldsomme kampe og indædt russisk modstand 
måtte tyskerne grave sig ned.  Fronten frøs fast. Kirkenes, 
eller ”Festung Kirkenes”, som byen blev kaldt i de næste 
tre et halvt år, blev opsamlingsplads for tyskerne. Her 
boede normalt ca. 4.000 civile. Nu blev byen en myretue 
af tysk/østrigske soldater, marinegaster og søfolk. Som-
me tider op til 100.000 soldater.

Sad fastklemt
I denne krigskværn, som malede dag og nat, og hvis ene-
ste produkt var mennesker og materiel til Litzafronten, 
sad vi ca. 15.000 norske mænd, kvinder og børn uhjæl-
peligt fastklemt. De fremmede soldater var overalt.  De 
rekvirerede vore huse. De byggede militærbarakker, bun-
kers og luftskyts i haver og på legepladser.

Børn har stor tilpasningsevne. For os blev bombarde-
menter, razzia, arrestationer, sult og død en del af vores 
hverdag. De mange bombeangreb gjorde de næste tre 
et halvt år til ét sammenhængende mareridt.  Omkring 
nytår 1942 sad folk i tilflugtsrum op til 60 timer uafbrudt.

Da tyskerne i 1943 måtte trække sig tilbage efter 900 
dages belejring af Leningrad, bragte de russiske kvinder 
og børn med sig til Finland og Norge. I det arktiske klima 

JEG GIK MIG OVER SØ OG LAND
Et liv - to fædrelande



boede de under umenneskelige forhold i telte og jord-
huler. Vi så, hvad der skete, men ingen kunne gøre noget 
for at hjælpe dem. I oktober 1944 blev de, der var i min 
hjemby, således ført ud på havet i små både. Ingen har 
hørt fra dem siden.

I september 1944 sluttede Finland separat fred med Sov-
jet.  Det indebar, at de nu måtte rette kanonerne mod 
deres tidligere våbenbrødre og jage dem ud af Finland. 
Under tilbagetrækningen brændte tyskerne dele af finsk 
Lapland. Den næste frontlinje blev ”Festung Kirkenes”.

General Dietl var nu afløst af general Rendulic - den egent- 
lige ansvarlige for videre krigshandlinger på ”Nordkalot-
ten”. Problemet set fra Oslo var de ca. 100.000 civile, som 
befandt sig i området.

I oktober 1944 blev der klistret plakater op på pakhuse, 
butikker og telegrafstolper overalt i Finnmark - et opråb 
til befolkningen om at lade sig evakuere til andre dele af 
Norge. Opråbet var underskrevet af en af Quislings mini-
stre, Jonas Lie. Han lovede hjælp og støtte til alle, der lod 
sig evakuere, men truede samtidig med død til dem, der 
ikke ville.

Befolkningen tog det roligt. Meget få reagerede på evaku-
eringstilbuddet. Man var godt orienteret om krigens gang 
og satte meget ind på at blive og kunne hilse befrierne 
velkommen.

”Der Führerbefehl”
Da det ikke lykkedes at overtale befolkningen til en frivil-
lige evakuering, kom ”Der Führerbefehl” af 28. oktober: 
Alt skulle tilintetgøres og alle civile deporteres.

Nogen havde forberedt sig på sådan en situation og 
havde i tide bragt forråd op i bjergene. Andre gik bare 
op i bjergene uden tanke for overlevelsesmulighederne i 

den arktiske vinter, som stod for døren. Atter andre blev 
i deres hjem i håb om, at der nok ville ske noget. Til de 
sidste hørte vi.

De, som flygtede op i bjergene, blev øjenvidner til den 
største katastrofe, som har ramt Norge i nyere historisk 
tid: En total ødelæggelse af et landområde på størrelse 
med Danmark og dele af Nord-Tyskland. Fra Grense-
Jakobselv i øst til Lyngen i vest blev landet gjort ubebo-
eligt.

De tyske brandkommandoer gjorde et grundigt arbejde. 
Husdyr blev slagtet, huse og bygninger stukket i brand. 
Veje, broer, kajanlæg, skibe og fiskekuttere; – alt blev lagt 
i aske.

Befolkningen blev stuvet sammen på lastbiler, krigsskibe 
og i fiskekuttere og sendt ud på et stærkt mineret og far-
ligt ishav, på en rejse mod et ukendt mål.

Fra tysk side havde man regnet et ”svind i befolknin-
gen” på ca. 25%.  Det beregnede man ud fra lignende 
folkeflytninger under langt gunstigere forhold end her. 
Forunderligt nok gik det ikke sådan. Netop i de uger, eva-
kueringen stod på, fik Nord-Norge et mageløst fint vejr. 
I mands minde kunne ingen huske et sådant fint vejr på 
denne årstid.

”Vi skal rejse om en halv time”
Fredag den 3. november sad vi fire mennesker i køkkenet 
i vores lille hus. Der var udgangsforbud mellem kl. 4 efter-
middag og 8 morgen. Vi blev overrasket, da køkkendøren 
pludselig blev revet op, og vores nabokone stod i døren. 
Hun greb ud efter min mor og sagde: ”Du må komme ud, 
jeg må tale med dig”, og i samme åndedrag: ”Tyskerne 
har været hos os. De siger, vi skal rejse om en halv time!”
Det kom ikke overraskende, men virkede alligevel på en 
måde lammende. I dagene forud havde voksne mænd 

og store drenge været udkomman-
deret til at bære ammunition fra 
de tyske stillinger ned til havnen.  
Blandt de tyske soldater herskede 
febrilsk aktivitet. Rygterne om øde-
læggelser længere østpå var nået 
til os.

Min mor forsøgte at sige noget om, 
at det nok ikke passede, men plud-
selig stod to tyske soldater i køkke-
net. Ordren var den samme her: Alt 
skulle brændes. Vi skulle møde på 
kajen ved fragtskuden M/S Norfart 
om en halv time. Det var tilladt at 
medtage 12 kg bagage pr. person.

Da vi blev alene, meldte tankerne 
sig omkring familiemedlemmer. 

Foto fra 1934 af min mor og vi fem søskende, jeg er den mindste. 
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bedstemødre, onkler og tanter. Og 
mine tre ældste søskende vidste vi 
intet om. Mine forældre besluttede 
at trodse udgangsforbuddet for at 
finde ud af, hvad de andre gjorde. 
Vi blev vi ladt alene tilbage i huset 
med besked om ikke at lukke op 
for nogen. Da de kom hjem, var de 
meget alvorlige. Vi måtte forberede 
os på at rejse. Vi pakkede, gemte 
ting væk og ventede på den endelige 
ordre om afrejse,

Ud på aftenen hørte vi listende trin. 
Naboer kom. Søgte sammen i den 
nød, man var fælles om. Fra vores 
køkken gik den aften hede bønner 
om hjælp fra Gud. Midt i nøden tog 
Gud vare på os; med det løfte turde 
man godt gå hver til sit, og vi kom 
i seng for sidste gang i vores barn-
domshjem.

Ud på natten vågnede vi. Himlen var 
klart oplyst - stedet stod i flammer. 
Der var sat ild til ca. halvdelen af 
byen. Alt, hvad vi ejede af tøj, tog vi 
på os, så hankede vi op i bagagen og 
gav os på vej til havnen, langs med 
brændende huse, hvor råbene fra 
fulde soldater overdøvedes af brøl 

fra dyr, der brændte inde i staldene.

På kajen var der mange mennesker. 
De fleste var rolige, men mange søg-
te fortvivlet efter pårørende, som 
de var kommet væk fra. Så blev vi 
dirigeret ombord i bådene. På M/S 
”Norfart”, en stor fragtskude, var 
vi ca. 200, som blev dirigeret ned i 
lastrummet. Vi nægtede at gå ned. 
Så lagde båden fra kaj. Overalt var 
der ild. Selv kajen, som vi forlod, 
brændte. Vi blev stående på dæk, 
ude af stand til at få blikket væk fra 
den brændende by. Nogle begyndt at 
synge – og snart sang alle. En salme 
med omkvæd som

”Himmel og jord kan brænde
Højder og bjerg forsvinde

Men den som tror skal finde.
Løfterne de står fast. ”

Af sted til Danmark
Efterårsvejret ved Finnmarkskysten 
egner sig ikke til dækssejlads, selv 
ikke det ekstremt fine vejr i denne 
periode. Vi måtte give op og gå under 
dæk. Det blev en lang og besværlig 
rejse. To døgn i lastrum – ca. 200 
mennesker - før vi kom op og fik luft, 

men videre gik det i lastrum til Trond-
heim. I alt 11 døgn. Videre med sær-
tog til Oslo, bus til Trøgstad og med 
bus og tog tilbage til Oslo. Vores 
familie endte i en hytte på Hadeland 
ca. 60 km uden for Oslo - så kom en 
ny vinter, og endelig i maj 1945 - fred.

Da var jeg blandt de første som kom 
af sted med tog til Danmark. Et tog 
fuldt af krigsramte børn. Initiativ-
tager var Foreningen NORDEN og 
specielt Borghild Hammerich. Efter 
en eventyrlig rejse fra Oslo gennem 
Sverige til København blev vi mødt i 
København af danske skolebørn med 
madpakker og mælkeflasker, og vi 
spiste morgenmad sammen i Cirkus-
bygningen.

Videre gik turen over Fyn til Nordjyl-
land. I Hobro blev jeg mødt af den 
familie, jeg skulle tilbringe nogle 
måneder sammen med. Det blev mit 
første møde med Foreningen NOR-
DEN, men ikke det sidste. Det blev 
også mit første møde med Danmark, 
og lidet anede jeg dengang, at jeg 
skulle tilbringe hele mit voksne liv i 
Danmark…

Billede fra 30-ernes Berlevåg hvor 
arbejderne på havnen sorterer fisk.



Gallup har i en uge i februar lavet 
en meningsmåling for tænketanken 
NyAgenda om hvorvidt danskerne 
ønsker et nordisk forbund i et flek-
sibelt samarbejde med EU, i stedet 
for fuldt EU-medlemskab. Et flertal 
på 47 % vælger et nordisk forbund, 
28 % vælger fuldt medlemskab af EU 
og hele 25 % svarer ”ved ikke”.

Spørgsmålet der blev stillet til et 
repræsentativt udvalg af vælgere 
bestående af 1.116 personer over 
18 år havde følgende indhold:

-Hvis der kunne etableres et nordisk 
forbund bestående af Danmark, Fin-
land, Island, Norge og Sverige med 
fælles politik inden for en lang række 
områder f.eks. miljø, retspolitik og 

udenrigspolitik samt handelsaftaler 
med EU og andre lande - og du fik 
valget mellem, at Danmark skulle 
indgå i det nordiske forbund eller 
være medlem af EU. Hvad ville du så 
stemme for? 

-Målingen viser, at danskernes hold-
ning til EU afhænger af hvilket alter-
nativ til EU, der præsenteres. Et nor-
disk forbund støttes af et markant 
flertal af danskerne, og det vil være 
oplagt at nordiske politikere følger 
befolkningen og begynder at se på 
mulighederne for at styrke et mere 
formelt og mere omfattende nor-
disk samarbejde”, udtaler professor 
Drude Dahlerup fra Tænketanken 
NyAgenda i en kommentar til under-
søgelsen.

Vælgerflertal for nordisk forbund 

Professor Drude Dahlerup, 
Stockholm Universitet.

NORDEN NU  NR.2 – APRIL 2014 21



22 NORDEN NU  NR.2 – APRIL 2014

För en tid sedan kunde man läsa denna rubrik i tidningen 
Politiken:

Nordmænd: Så snak dog rent, danskere!

Orsaken till tidningsrubriken var att nordbor som har nor-
ska, svenska eller danska som modersmål får allt svårare 
att förstå varandras språk.  Det är främst talad danska som 
blivit ”boven i dramat.”Det gäller den talade danskan som 
mer och mer avviker från skriftspråket när det gäller uttal.

Flera undersökningar visar entydigt att de skandinaviska 
grannspråken glider isär från varandra. Några språkfor-
skare anser till och med att  grannspråken  har blivit främ-
mande språk.

Varför just danskan anses svår att förstå för andra nord-
bor beror på att danska talspråket förändrats, liksom alla 
andra språk. Danskar idag, speciellt de unga, talar fortare 
än tidigare. De utlämnar också numera ofta slutändel-
serna i orden. Resultatet blir vad andra anser vara svår-
begripligt och grötigt. 

I en annan dansk dagstidning, Berlingske, kunde man 
läsa en artikel om att speciellt danska och svenska ung-
domar får allt svårare att förstå varandras språk. Artikeln 
var illustrerad med en teckning där en svensk skidåkare 
(skiløber) frågar en dansk.

-Ursäkta, har ni gått på skid-skola?

-Den danske skidåkaren svarar:

-I Danmark siger vi potte-træning!

Man skulle tro att språkförståelsen vid Öresund blivit 
större när Själland och Skåne förbinds med en bro och 
alla talar om betydelsen av ökad integration. Men det 
tycks vara det motsatta.

Två språkforskare vid Lunds universitet har undersökt hur 
mycket gymnasieelever på bägge sidor av Sundet förstår 
det andra språket. Det är elever vid fyra gymnasier, två 
i Köpenhamnsområdet, två i Malmö som testats. Resul-
tatet visar att 89 procent av de svenska gymnasisterna 
har svårt eller mycket svårt att förstå talad danska. Av de 
danska eleverna är det 42 procent som har svårt att förstå 
sina svenska kamrater.

Språkforskarna Robert Zola Christensen och Mari Bac-
quin, förklarar resultatet med globaliseringen (engel-
skans dominans) och att speciellt det danska språkets 
utveckling har gjort att svenskan och danskan gått från 

Grannspråken glider isär Danskan boven i dramat
Text och foto: Sture Näslund

att vara grannspråk som man bör förstå, till främmande 
språk som är lätta att lära sig.

Et problem for integrationen
Öresundskommitén med politiker från bägge sidor av 
Öresund tycks ha insett att språkfrågan kan bli ett pro-
blem för integrationen. De vill därför testa s k profilskolor 
med fokus på grannlandets språk och kultur.

Många språkforskare har slagit fast att om nordborna 
känner sig motiverade att förstå de skandinaviska granns-
pråken så är de lättare att begripa, även danska.

Om detta, och mycket annat, både intressant och roande, 
kan man läsa i en bok som den svenska Birgitta Lindgren 
och norska Anitha Havaas har skrivit om de skandina-
viska språksvårigheterna. Lindgren har i många år varit 
språkvårdare och nyordsansvarig vid den svenska Språ-
knämnden. Författarna ger en intressant inblick i hur man 
undviker fällor och fel i språken och hur man gör för att 
lättare förstå sina nordiska grannar. Boken har den upp-
fordrande titeln Snacka skandinaviska.

Jag frågar Birgitta Lindgren:

-Är det dags att betrakta de skandinaviska språken som 
främmande språk?

-Nej, nej! Ett främmande språk är ett språk som är så avvi-
kande att man faktiskt måste studera det för att kunna 
lära sig det. Även om många svenskar tycker att det är 
jättejobbigt med danska så är det uppenbart att språken 
är så lika att man inte behöver lära sig det.

Men ett främmande språk, engelskan, tränger sig på. 
Unga nordbor talar hellre engelska än något grannspråk.

Några exempel på engelskans frammarsch:

Nya fotbollsanläggningen i Solna utanför Stockholm 
heter Friends Arena.

Det kongress- och konserthuskomplex som byggs i Mal-
mö heter Malmö Live.

På det nordiska hotell där jag senast bodde hälsades jag 
på hotellrummet med orden: Have a great Day!

Engelskan som hjälpsprok  
I danska tidningen Berlingske kunde jag i en artikel om 
dansk inrikespolitik se hur journalisten helt obefogat 
använde det engelska uttrycket ”game changer”.



-Är det så att engelskan har blivit vår tids lingua franca, 
alltså ett hjälpspråk som används mellan människor med 
olika språk?

-Ja, det får man absolut säga, säger Birgitta Lindgren. Spe-
ciellt yngre människor tar till engelska eftersom de själva 
anser att de är duktiga på detta språk. Det uppfattas som 
internationellt gångbart. En finländare eller svensk som 
inte är van att tala med danskar eller norrmän tycker då 
att det är enklast med engelska. De har inte tränat att 
använda andra nordiska språk, inte fått information om 
dem i skolan.

-Varför har det blivit så?

-I skolan har grannspråksundervisningen blivit väldigt 
eftersatt. Man tycker att det är så mycket annat som man 
måste hinna med. När äldre generationer gick i skolan 
återkom grannspråken gång på gång, eleverna fick höra 
danska och norska, läsa texter på grannspråken, kanske 
höra dem på inspelade band eller i skolradion.

-Överskattar de flesta nordbor sin förmåga att tala engel-
ska?

-Absolut. Det tror jag att alla språkvetare håller med om.

-Men blir då inte engelskan som lingua franca ett utarmat 
språk?

-Det kan vara bra att ha ett språk som man vet fungerar 
i väldigt många länder på enkel, basal nivå. Men så fort 
man ska föra mer fördjupande samtal kan det bli väldigt 
ytligt och banalt.

Någon väg tilbaka ? 
-Finns det någon väg tillbaka till en fullt utvecklad skan-
dinavisk språkgemenskap?

-Ja, det är två saker som är viktiga: Man måste exponeras 
för grannspråken och man måste ha rätt attityd till dem. 
Det borde inte vara så svårt. Idag kan du via internet se 
på grannländernas TV och lyssna på deras radioprogram. 
Du kan också läsa t ex danska tidningar på nätet.

-Anses engelskan vara finare än grannspråken?

-Ja, absolut. Så har det varit väldigt länge. Många tycker 
inte att det är så himla spännande med Norden. Många 
beslutsfattare tycker att det är häftigare att åka till Bryssel 
än till Köpenhamn.

-Hur gör man Norden spännande?

-T ex att erindra om vår historia. Vi borde vara glada över 
att vi nu lever i fred med varandra. Vi har ju också en 

mängd samarbetsorgan. Allt gör att vi borde vara stolta 
över att vara nordbor och ha det så bra.

-Är språket också en politisk fråga?

-Absolut! I mycket hög grad! Det krävs vissa politiska 
styrmedel för att förbättra språksituationen. Det ska stå 
tydligare i skolornas läroplaner och de styrs ju av skol-
politikerna.

-För flera hundra år sedan var Norden förenat i Kalmar- 
unionen. Om den hade fortsatt in i våra dagar, hade vi då 
haft ett gemensamt språk?

-Om vi antar att Danmark varit unionens centrum, nu som 
då, ja då hade nog vårt skriftspråk i hög grad sett ut som 
danskan gör idag. Men talspråket hade låtit annorlunda i 
olika delar av Norden.

Birgitta Lindgren avslutar med att konstatera:

-Språk är ju politik, så är det.

”Danmark udvidede sig”
Med dessa kunskaper om svårigheter att förstå våra 
grannspråk kan det kanske ses som en utmaning att skri-
va denna artikel på svenska. De danska läsarna kan dock 
tänka på att när H C Andersen år 1837 reste i Sverige så 
slogs han av att han överallt kunde klara sig med sitt dan-
ska språk. Han skrev: ”jeg syntes, at Danmark udvidede 
sig, det beslægtede i Folket traade mig saa levende frem.”

En ovanlig syn: en svensktalande, här Birgitta Lindgren, 
som läser en dansk tidning. För svårt, tycker många.
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I år ville den internationalt kendte danske møbeldesigner 
Hans J. Wegner være blevet 100 år. Det markerer Kunst-
museet i Tønder med en stor udstilling og en tilhørende 
bog, der sætter fokus på han forhold til fødebyen Tønder 
og hans betydning for nordisk design.

Den eneste permanente Wegner-udstilling i Danmark, 
"Stolegaven af 1995", står i det gamle vandtårn i Tøn-
der. Den blev i 1995 skænket af Hans og Inga Wegner og 
består af de 37 stole, som Wegner på sine ældre dage 
mente var hans bedste. 

En af årsagerne til denne donation var, at gerne ville give 
noget tilbage til den by, som havde fostret hans talent og 
givet ham hans snedkeruddannelse. På denne måde fik 
han bundet en sløjfe på sit liv.

Hans J. Wegner blev født i Tønder i 1914. Den mere end 
700 m2 store udstilling fortæller, med over 150 møbler, 
lamper, kunstværker, værktøj og andre effekter, om Weg-
ners relation til byen både som ungt menneske, men også 
som ældre mand. 

Kunstmuseet i Tønder er Danmarks prisbelønnede muse-
um for nordisk kunst og design. Det er derfor museets 
opgave at belyse, hvor stor en rolle Wegner spillede i 
den nordiske designhistories guldalder 1950'erne og 
1960'erne samt hvilken afgørende betydning han havde, 
og stadig har for begrebet, brand'et og kvalitetsstemplet 
'Scandinavian design'.

Arven fra Wegner har gjort, at danske og nordiske desig-
nere er kendte for at kunne noget særligt med træ. Og for 
Wegners vedkommende udviklede han sit nære forhold 
til træ i barndommens land i Tønder. Om betydningen af 
dette sagde han: "Men inderst inde tror jeg, at drenge-
årenes leg har været det vigtigste. Ved at lege med træ 
får man en glæde ved det, et sanseligt forhold til det."

Nordiske designs
I forlængelse af Wegner og den nordiske designtradition 
har kunstmuseet inviteret 5 nulevende nordiske desig-
nere til at forholde sig til Wegner i helt nye designs og 
dermed belyse de arv, som han efterlod sig. De 5 desig-
nere er: David Ericsson fra Sverige, Caroline Olsson fra 
Norge, Harri Koskinen fra Finland, Dögg Gudmundsdottir 
fra Island og Søren Ulrik Petersen fra Danmark.

Udstillingen ledsages af en bog på 364 sider. Den inde-
holder artikler om opvæksten i Tønder af kulturhistoriker 

Et nordisk design - ikon fra Tønder
Omfattende markering af 100 året for Hans J. Wegner fødsel

Elsemarie Dam-Jensen, om Wegners møbler i perioden 
1938-1949 af kunst- og designhistoriker Kirsten Hegner, 
om Wegners betydning for skandinavisk design af kunst- 
og designhistoriker Anne Blond og om udlandets, især 
Englands, opfattelse af Wegner og nordisk design af fel-
low på Churchill College, Cambridge University, Barry 
Phipps. 

Bogen indeholder desuden analyser af hver af de 37 stole 
i Stolegaven af 1995 til vandtårnet i Tønder. Den belyser 4 
særlige aspekter af Wegner og den indeholder interviews 
med de 5 nordiske designere samt interviews med Mari-
anne Wegner, Eva Wegner, snedkermester Ejnar Peder-
sen samt snedkersvend Henry Fisker, der alle har haft et 
nært og personligt forhold til stolemageren fra Tønder.

Tønder by valgte med fejringen af Wegner at sætte en 
mindeplade op ved hans barndomshjem, navngive en 
plads "Wegners plads" og i samarbejde med Kunstmu-
seet i Tønder arbejde for, at der i fremtiden vil komme 
en "Wegner Pris". 

Udstillingen "Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra 
Tønder" åbnede den. 5. april og slutter søndag den. 2. 
november 2014. 

Hans. J: Wegner med modeller af nogle af sine kendte stole
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Børnebibel fra nord er et helt unikt samarbejde mellem 
alle de nordiske lande. Den har været mange år undervejs 
og var på gaden i alle landene den 23. januar.

”Det har været et spændende samarbejde med redak-
tørerne fra de øvrige lande. Udgangspunktet har været 
nyfortolkninger af en lang række klassiske bibelfortæl-
linger fortalt i børne-øjen-højde og med udgangspunkt i 
barnets undren. Gennem årene har samarbejdet afsløret 
både sjove kulturelle ligheder og forskelle, og vi kan nu 
præsentere en rigtig flot og spændende bibel, der samti-
dig er et unikt stykke Nordisk kultur,” siger Ingrid Ank, der 
er en af de danske redaktører på projektet.

Bibelens mange fortællinger er blevet fortalt og genfor-
talt masser af gange, siden de blev til for mange, mange år 
siden. Og det er de, fordi fortællingerne hele tiden kalder 
på fortolkning.

Hver tid må fortolke på ny, og fortællingerne tager form 
ud fra, hvor i verden man står. Fortællingerne i denne 
bog er skrevet med udgangspunkt i barnets verden og 
undren. Men de er samtidig forfatternes og tegnernes 
helt egne bud på, hvordan historierne skulle fortolkes. 
Alle, der har bidraget til bogen, har haft frie hænder til 
at fortælle historien på deres egen måde.

De danske bidrag er skrevet af Jens Blendstrup, Hanne 
Kvist, Peter Adolphsen, Tina Sakura Bestle, Martin Glaz 

Tem
a: Litteratur i N

orden 
i 1814

Børnebibel fra nord 
- med 15 nordiske forfattere og illustratorer
Udkommer i 6 nordiske lande - efter 6 års arbejde.

fra nord
BørnebibelBørnebibel fra nord

9 788758 808642

ISBN 978-87-588-0864-2

Serup og Lilja Scherfig. Illustreret af Otto Dickmeiss, 
Mette Marcussen, Lars Gabel Olsen, Bardur Oskarson og 
Gitte Skov.

Bornebibel fra nord. 156 sider. Forlaget Alfa, Frederiks-
berg.  Vejl. pris: kr. 189,-

Medens det er almin-
delig kendt og aner-
kendt, at de nordiske 
lande generelt var 
tilhængere af de bal-
tiske landes løsrivelse 
fra Sovjetunionen, er 
Nordisk Råds fornem-
me indsats til støtte 
for denne udvikling 
og dermed begyn-
delsen på det nuvæ-
rende Østersøsamar-
bejde, mindre kendt i 
offentligheden.

Det har generalsekretæren for den danske delegation til 
Nordisk Råd i perioden 1984 – 2009, Henrik Hagemann, 
dygtigt rådet bod på gennem forfatterskabet af publi-
kationen ”En nordisk indsats”, der netop er udgivet af 
Nordisk Råd. På en uhøjtidelig og let læselig måde for-
tæller forfatteren om hele denne udvikling op til - og på 
rådsmøderne i den pågældende periode, så man påny 
forstår vigtigheden af dette samarbejde mellem parla-
mentarikerne i de nordiske lande.

Regeringerne i Norden kunne kun i begrænset omfang 
støtte løsrivelsesbevægelserne i de baltiske lande i årene 
fra 1986 og frem til 1990erne, af frygt for en sovjetisk 
modreaktion. Men parlamentarikerne i Nordisk Råd kom 
med deres indsats både til at give legitimitet til løsrivel-

En stor nordisk indsats
Vigtigt bidrag til historien om Nordens støtte til de baltiske lande
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sesbevægelserne og til at skabe grobund for, at Sovjet-
unionen måtte acceptere løsrivelsen i 1991.

Samarbejdet i Nordisk Råd er et netværkssamarbejde 
mere end noget andet. Og i netværk foregår der rigtig 
meget uden for de officielle protokoller og referater. Hen-
rik Hagemann var som dansk generalsekretær en af dem, 
der var tættest på parlamentarikernes arbejde i 1980erne 
og 1990erne, og han fortæller meget levende - og spæn-
dende - om de interne drøftelser og forberedelser til for-
handlingerne  i rådet om forholdet til de baltiske lande.

I hans redegørelse indgår elementer som ikke tidligere 
har været offentliggjort – også om stormagternes inte-
resse for disse nordiske tilnærmelser til 
løsrivelsesbevægelserne længe før de 
var accepteret af både Sovjetunionen og 
mange andre lande. Hagemann fortæller 
således om den uformelle kontakt med 
medarbejdere ved den sovjetiske ambas-
sade i København, der (efter aftale med  
Folketingets bureauchef Helge Hjortdal) 
løbende blev informeret om de danske 
- og nordiske holdninger til bl.a. udviklin-
gen i de baltiske lande.

En af hovedpersonerne fra dansk side i 
støtten til de baltiske løsrivelsesbevægel-
ser var fhv. statsminister Anker Jørgensen, 
der som Nordisk Råds præsident i 1986 
og 1991 afgørende var med til at støtte 
denne indsats bl.a. gennem afholdelse af 
parlamentarikerkonferencer   samt  ved 
i 1991at indbyde repræsentanter for de 
baltiske selvstændighedsbevægelser til 
at deltage i Nordisk Råds session i Køben-
havn, hvilket medførte skarpe protester 
fra de sovjetiske ambassadører i hele 
Norden.

Tiden derefter
Hagemann giver desuden en grundig ori-
entering om udviklingen i samarbejdet 
mellem Norden og de baltiske lande efter 
deres løsrivelse fra Sovjet. Det startede 
med et samarbejde mellem Nordisk Råd 
og en nyoprettet Baltisk Forsamling samt 
etableringen af Østersørådet på initiativ 
af bl.a. daværende udenrigsminister Uffe 
Ellemann-Jensen.

Dette udviklede sig de kommende år til det parlamen-
tariske Østersøsamarbejde mellem de nordiske lande, 
de baltiske lande, Sovjetunionen og Tyskland, hvor Fol-
ketinget således var vært i 1995 i samarbejde med Nor-
disk Råd. Slutteligt omtales samarbejdet om det arktiske 
område, startende med oprettelsen af Arktisk Komité, 

der sammen med Nordisk Råd virkede aktivt for opret-
telsen af regeringernes Arktisk Råd.

På kun 34 sider kommer forfatteren i tekst og fotos  rundt 
om hele denne historiske  udvikling i forholdet mellem 
Norden og en række nabolande - bundet op også på per-
sonlige skildringer af samarbejdet med de pågældende 
nordiske politikere om de forskellige skridt, der blev taget 
i støtten til de baltiske landes løsrivelse.

Publikationen kan hentes gratis hjem på internetadres-
sen: http://www.norden.org/da/publikationer/publika-
tioner/2014-402

”For fædreland og frihed”. Deltagerne i Nordisk Råds 
Præsidiums delegation til de baltiske lande fotograferet 
foran frihedsmonumentet i Riga oktober 1990, der er 
opført til minde om ofrene i krigen der førte til Letlands 
selvstændighed i 1918. Rådsmedlemmerne er fra venstre: 
Lilli Gyldenkilde, Danmark, Berit Oscarsson, Sverige, Páll 
Pétursson, Island, Else Hetemäki - Olander, Finland, Johan 
Løken, Norge, Karin Söder, Sverige og  Mats Nyby, Finland. 
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-Hvad er NOBU? Nogle vil nok hæv-
de, at det er en japansk restaurant-
kæde, der henvender sig til det bedre 
(verdens-) borgerskab. Men for en 
beskeden kreds af kulturmedarbej-
dere i Norden står de fire bogstaver 
for Nordisk OrkesterBiblioteks Union. 
Som medlemmer kan optages profes-
sionelle symfoniorkestre og musik-
konservatorier med orkesteraktivitet 
i de nordiske lande. Jeg, der for nylig 
er gået på pension efter 23 år som 
nodearkivar i Odense Symfoniorke-
ster, var i år 2000 med til den stiftende 
generalforsamling i Malmö, fortæller 
Asger Bondo, Odense.

-Foreningen har en bestyrelse på 
fem personer plus to suppleanter. 
Man tilstræber, at alle nationalite-
ter er repræsenteret gennem de syv 
personer.. Jeg har haft fornøjelsen af 
at være med til alle årsmøder siden 
stiftelsen og frem til mødet i Helsinki 
i oktober 2013, hvor jeg - i selskab 
med min efterfølger i embedet - kom 
som privatperson for at tage afsked 
med et halvt hundrede gode venner 
og kolleger - efter 10 års tjeneste som 
sekretær og referent. Værtskabet går 
på omgang mellem de fem lande, og 

Et godt eksempel på nordisk 
praktisk samarbejde
Syv nordiske udsagn om lille - men vigtig samarbejds- organisation

da der er over 50 medlemsinstitutio-
ner, er det ikke alle arkivarer, der kan 
nå at være vært for arrangementet i 
løbet af deres arbejdsliv.

-I 2014 finder årsmødet dog for 
første gang sted uden for Norden, 
nemlig i Tallinn i Estland. Orkestrene 
i Baltikum er interesserede i at få 
kontakter - ikke kun i Norden, men i 
hele verden. MOLA (Major Orchestra 
Librarians’ Association), som en del 
orkestre i Norden også er medlem af, 
vil sammen med NOBU være vært for 
en række møder og workshops, der 
henvender sig til europæiske orke-
stre. 

-NOBU er dog ikke interesseret i at 
få medlemmer uden for Norden, da 
vi værdsætter frit og ubesværet at 
kunne kommunikere på vore egne 
sprog  - med lidt hjælp til de finner, 
der døjer med det svenske! Det er 
mere sandsynligt at balterne melder 
sig ind i MOLA. Men i vores lille fag-
gruppe hjælper vi hinanden på tværs 
af alle grænser! 

-Hvis man er interesseret kan man 
klikke sig ind på www.orkesterbib-
lioteket.net  og se bl. a. hvilke insti-
tutioner, der er medlem. De fleste 
orkestre råder kun over én arkivar, 
operahusene og de nationale orke-
stre råder over 3 eller 4. Medlemmer 
kan logge sig ind med en kode og dra-
ge fordel af debat- og spørgeforum 
samt dokument- og billedarkiv. Jeg 
har her i et følgende opfordret seks 
af mine nordiske venner til at for-
tælle om dem selv og samarbejdet i 
NOBU, slutter Asger Bondo.

GöteborgsOperan,  
Sverige:
-Jag heter Inger Marie Garcia de Pre-
sno, är född och uppvuxen i Norge 
men bor sedan 25 år i Sverige. Jag 

Asger Bondo.

Inger Marie Garcia de Presno.

är oboist i grunden med min huvud-
sakliga utbildning från Universität 
der Künste i Berlin. Efter 14 år som 
yrkesaktiv musiker arbetar jag sedan 
10 år som orkesterbibliotekarie, de 
första nio med Sveriges Radios Sym-
foniorkester i Stockholm och sedan 
september 2013 som bibliotekschef 
på GöteborgsOperan. 

-Orkesterbibliotekarie är ett yrke 
där det inte finns någon egentligen 
utbildning, man har oftast en gedigen 
musik(er)utbildning i ryggen, halkar 
in på ett bananskal och lär sig sedan 
yrket av kollegor samt genom ”lear-
ning by doing”. Ett yrke som visat sig 
vara ofantligt spännande och mycket 
mer mångsidigt och utmanande än 
vad jag någonsin kunnat föreställa 
mig! I ett sådant yrke säger det sig 
självt att ett bra nätverk av duktiga 
kollegor är ett ovärderligt hjälpme-
del för att kunna lösa uppgifter och 
problem i vardagen. 

-Jag har varit involverad i NOBU 
sedan 2005 och har varit ordförande 
i föreningen sedan 2008. Det har 
varit spännande och lärorika år där 
jag har knutit kontakt med många 
fina och duktiga kollegor, jag har lärt 
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mycket och fått kära vänner. Här finns en stor samlad kom-
petens, men utan viljan att dela med sig av sina kunskaper 
skulle detta inte vara värd något! 

-Det som utöver kompetensen kännetecknar NOBU är 
en stor generositet, alltid finns det någon som är beredd 
att hjälpa till precis när man behöver det. NOBU är med 
andra ord ett exempel på nordiskt samarbete när det är 
som bäst!

Aarhus Symfoniorkester, Danmark:
-Der findes en forening i Norden – ukendt af de fleste 
nordboere – lille af medlems-størrelse – dog stor af betyd-
ning. Denne forening hedder: Nordisk Orkester Bibliote-
kar Union Jeg er så heldig at være medlem af denne for-
ening, fordi jeg har et arbejde som nodearkivar for Aarhus 
Symfoniorkester, fortæller Berit Häuser.

-Jeg har selv været musiker engang. Derfor kender jeg i 
forvejen meget musik og læser noder. Men der er skre-
vet så fantastisk meget musik, og der bliver stadig kom-
poneret meget musik både klassisk og rytmisk, så det er 
umuligt at kende al musik. Og det er ikke nok at kende 
musikken. Det vigtigste er faktisk at kunne finde noderne. 
Nogle noder er til købs – andre er til leje, men de findes 
forskellige steder i verden. Spørgsmål kan derfor være: 
Hvor? Her kan jeg næsten altid få hjælp af mine meget 
dygtige kolleger i NOBU. 

-Det er sjældent, men det er dog sket, at en node er blevet 
ødelagt eller er forsvundet ved forsendelse. Også her er 
det bare om at skrive til NOBU og bede om hjælp, organi-
sationen er en fantastisk vidensbank, hvad angår noder, 
forlag, instrumentering, nodepapir,etc.. Mit orkester får 
en uvurderlig hjælp af denne lille forening! 

Kristbjörg Clausen.Inspektion af nodearkivet i Tampere 2007 (Berit Haüser 
yderst til venstre).

-Det er herligt at møde de nordiske kolleger ved den årli-
ge NOBU - konference. Vi taler ”skandinavisk” sammen. 
Engelsk bruges dog også, når det skønnes nødvendigt. 
Ellers sætter jeg lidt svensk og norsk lyd på mine ord, og 
jeg lærer faktisk også ægte svenske, norske og finske ord, 
som jeg kan bruge. 

-Den sidste node, jeg fik oplysninger om fra en finsk 
NOBU -kollega, var en arie fra Goldmark: Die Königing 
von Saba, der hed ”Magische Töne”. Den titel fik mig til 
at tænke på NOBU. Vi hjælper hinanden, så vi kan trylle 
de rigtige noder frem. Ren Musik Magi !

Islands Symfoniorkester:
-Mit navn er Kristbjörg Clausen. Jeg er uddannet som 
klassisk sanger fra Söngskólinn í Reykjavík,. I 2007 blev 
jeg også færdiguddannet fra Islands Universitet med en 
BA grade (Bachelor of Arts) i Biblioteks- og informations-
videnskab. To uger senere blev jeg ansat som nodearkivar 
hos Islands Symfoniorkester og har nu arbejdet her på 
syvende år. 

-Efter det første år 
på jobbet fik jeg 
kendskab til, at der 
fandtes et selskab af 
mine nordiske kol-
legaer, NOBU. Jeg 
syntes, jeg absolut 
skulle være med 
som medlem, og det 
har jeg ikke fortrudt, 
tværtimod.

-Jeg har ingen kolle-
gaer i Island og selv 
om jeg er musikud-
dannet, så var jeg 
ikke klar over alt det „usynlige“ arbejde, som skal udføres, 
før nodematerialet er klart til brug for spillererne i orke-
stret. Vores orkester spiller i gennemsnit omkring 60-70 
koncerter om året, så jeg har nok at lave. Det har været 
vigtigt for mig at møde andre som arbejder med samme 
eller lignende opgaver, at kunne søge hjælp og høre om 
kollegaernes oplevelser og erfaringer på forskellige ting. 

-Desuden har det været meget glædeligt at møde disse 
nordiske kollegaer på vores årsmøder, som holdes på skift 
i de forskellige lande. Jeg fik dem på besøg her i Island i 
2012, det var særdeles hyggeligt. Det er til stor gavn at have 
adgang til sådan en flok hjælpsomme og erfarne men-
nesker, og jeg håber, jeg kommer til at møde dem mange 
gange til i de kommende år, slutter Kristbjörg Clausen. 

Færøernes Symfoniorkester:
-Føroya Symfoniorkestur (FSO) kunne i 2013 fejre 30-års 
fødselsdag. Det skete bl.a. ved en vellykket koncertrejse 



til Island, hvor medlemmerne af orkestret især vil huske 
oplevelsen af at spille i en fuldt besat sal i Harpa, det 
imponerende, nye musikhus i Reykjavík, fortæller Peder 
Riis- Jensen, uddannet på Odense Universitet og Det 
fynske Musikkonservatorium i Odense, tidligere klari-
netlærer i Danmark og siden 1999 fuldtidsansat i Føroya 
Musikkskúli.

-FSO havde sin første koncert i sommeren 1983, kort tid 
efter indvielsen af Nordens Hus i Tórshavn på Færøerne. 
Gennem årene har orkestret været flagskibet i den klas-
siske musik specielt og i det færøske kulturliv generelt. 
Den seneste halve snes år har vist et orkester i en rivende 
udvikling, der har gjort det muligt at binde an med de 
større symfoniske værker.

-De 4-6 årlige produktioner gennemføres af musikere, 
der ikke er fastansatte, men indkaldes til hver ny produk-
tion. Som alle andre symfoniorkestre har FSO konstant 
brug for nodemateriale. Indkøb, håndtering af låne- og 
lejenoder, registrering, arkivering, distribuering og atter 
arkivering osv. er opgaver som konstant vokser i antal 
og omfang. Gennem orkestrets levetid har disse opgaver 
været løst på forskellige måder fra gang til gang.

-I 2012 kom så en invitation til FSO fra NOBU til at blive 
optaget som medlem. Orkestret, der ikke har en fast 
nodearkivar ansat, valgte at sende mig som repræsentant 
til unionens årsmøde i Reykjavík, da jeg gennem årene i 
stigende omfang fået opgaver og ansvar for symfonior-
kestrets noder. Derfor kom denne mulighed for at møde 
”kolleger” meget belejligt. 

-Det er en stor hjælp og ofte en fornøjelse at have adgang 
til denne eksklusive klubs forum, hvor der næsten dagligt 
kommunikeres med råd og vejledning og praktisk hjælp i 
arbejdet som nodeansvarlig. 

Peder Riis Jensen 
taler på årsmødet 
i Island 2012.

-Jeg har selv oplevet den panik, der opstår, når vi lige 
før nytårskoncerten opdager, at piccolofløjte-stemmen til 
Radetzky March er sporløst forsvundet. En anden gang 
stod dirigenten med en anderledes version af en opera 
- arie end resten af orkestret. I begge tilfælde var der 
øjeblikkelig hjælp at hente på NOBU’s medlemsforum.

Den Norske Opera & Ballett, Oslo, 
Norge:
-I Den Norske Opera & Ballett er vi fire notearkivarer med 
ulik alder, utdannelse og bakgrunn for arkivarbeidet. 
Undertegnede har vært notearkivar i Den Norske Opera 
siden 1996. Uutdannet i musikkfag (men ikke udannet!), 
fortæller Einar Winther.

-Våre arbeidsoppgaver er mangfoldige; innkjøp og distri-
buering av notemateriell til sangere og orkester, arrange-
ring av musikk, trykking av julesangene til juletrefesten, 
trykking av aviser og pengesedler til rekvisittavdelingen.
 
-Som medlemmer i NOBU siden starten i 2002 har vi nytt 
godt av dette internordiske kontaktnettet. Vårt felles 
internettforum har redusert de nerveslitende "musike-
ren har glemt stemmen sin hjemme og prøven begynner 
om tretti minutter"-spørsmålene vesentlig; nødropene 
har nesten alltid resultert i lynskanning og sending av 
noter over landegrensene.

-I et så spesialisert fagområde som vårt er det av stor 
verdi å kunne møte kolleger ved våre årlige sammenkom-
ster, og oppleve deres synspunkter på problemer vi alle 
møter i arbeidshverdagen. Få andre kan sette seg inn i 
hvor viktig det er å ha en riktig god og fleksibel kopima-
skin, for eksempel. 

-De årlige møtene i de respektive land har selvfølgelig 
også økt vår forståelse for hverandres musikkarv og -kul-
tur; det er spesielt å høre Sibelius i Finland og Carl Nielsen 
i Danmark, slutter Einar Winther.

Tapiola Sinfonietta, Espoo, Finland:
-Då och då händer det saker som får en att reflektera 
över sin karriär. Jag fick ett sådant tillfälle när min nyli-
gen pensionerade kära kollega Asger bad mig skriva en 
text om mina erfarenheter av NOBU, fortæller Sebastian 
Djupsjöbacka.

-Först kände jag mig lite osäker på uppgiften. Vad skulle 
jag skriva som är intressant för icke-notbibliotekarier att 
läsa? Diskussioner om kopieringsmaskiner, olika typer av 
inbindning eller kritiska editioner i all ära, men det är 
knappast sprittande läsning för oinvigda.

-Senare insåg jag att det faktiskt är just där som poängen 
ligger. De flesta av oss är rätt ensamma i vårt arbete, få 
orkesterbibliotek i Norden har mer än en anställd och 
medarbetarna på våra arbetsplatser har sällan de insikter 
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Sebastian Djupsjöbacka byder velkommen til årsmødet i 
Helsinki 2013.

och erfarenheter som krävs för att fullt ut förstå bibliote-
kariens dilemman. 

-NOBU ger oss möjlighet att få kontakt med kolleger som 
igenkännande nickar när vi utgjuter oss t.ex. över att den 
nya kopieringsmaskinen inte hanterar papper i B4-stor-
lek. NOBU ger oss ett sammanhang där vi inser att vi inte 
är ensamma utan är en del av ett större kollegium.

-Min första erfarenhet av NOBU var den årligen åter-
kommande konferensen, som när det begav sig år 2004 
var i Stockholm. Jag hade själv nyss fått mitt första orke-

Fra venstre: en koncert-
mester, en dirigent og 
en nodearkivar (Einar 
Winther).

sterbiblioteksjobb och ärligt 
talat hade jag nog inte helt 
koll på vad arbetet handlade 
om. De kolleger och vänner 
jag träffade i Stockholm för 
tio år sedan, och alla andra 
jag har lärt känna på NOBU-
konferenser sedan dess, har 
utan tvivel varit av stor bety-

delse för min bild av orkesterbiblioteket och biblioteka-
riens roll.

-Visst har jag konkret praktisk nytta av NOBU i mitt arbete, 
med redskap för diskussion och kontakt kolleger emel-
lan. För mig har NOBU ändå haft störst betydelse som ett 
medel i skapandet av en yrkesidentitet. Jag är inte endast 
någon som arbetar med orkesternoter utan en orkester-
bibliotekarie, slutter Sebastian Djupsjöbacka.
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Henrik Hagemann

’Det danske sprog har fundet sin form gennem vekselvirk-
ning; det rummer århundreders kulturelle aflejringer, det 
afspejler mødet mellem hjemligt og fremmed, mellem 
gammelt og nyt, mellem enernes originale bidrag og de 
manges tætte, anonyme filter, der kun lader det passere 
som tilfredsstiller varige behov. Resultatet er et unikt 
fælles udtrykssystem, der på en gang bærer de dansk-
talendes kulturelle forudsætninger og giver os en fælles 
omverdensstrukturering, som er et vilkår af stor betyd-
ning for kommunikation, tænkning og andre mentale 
processer.’ Jørn Lund i Dansk Identitetshistorie IV, 1992.

Denne karakteristik er jeg helt enig i. Derfor er det en for-
nøjelse – og en stor opgave – at kaste sig ud i at beskrive 
de kulturelle aflejringer, det hjemlige og det fremmede, 
gammelt og nyt og enernes bidrag. Jeg gør efter fattig 
evne et forsøg på at beskrive lidt af dette i denne og et 
par følgende artikler om det danske ordstofs oprindelse.

For en ordens skyld: Min faglige børnelærdom har jeg 
fra Peter Skautrups ’Det danske sprogs historie’ bd. 1 
– 4, 1944 ff. Den der vil fordybe sig, kan med fordel gå 
i gang her. 

Først lidt sproghistorie: Vi har ikke sproglige kilder ret 
langt tilbage i tiden. Den egentlige skriftkultur kom til 
Norden med kristendommen og kirken. Før den tid har 
vi nogle runeindskrifter, de ældste vel fra tiden omkring 
400 e.kr. Men ved hjælp af sammenlignende sprogvi-
denskab kan vi komme langt tilbage, i høj grad takket 
være Rasmus Rask, som i sprogvidenskaben har samme 
betydning som Linné i botanikken.

Vi kan tale om dansk som selvstændigt sprog tydeligt 
adskilt fra vore nærmest beslægtede, norsk og svensk, 
fra ca. 1100. Før den tid har vi kun enkelte tekster som 
med en vis rimelighed kan siges at have enkelte sær-
danske træk; således må man regne med at i guldhorns-
indskriftens ’ekhlewagastiR holtijaR horna tawiðo’ står 
’ek’ (= jeg) for den jyske form ’a’ og ikke det rigsdanske 
’jeg’ eller svenske ’jag’, for det burde i så fald have haft 
formen ’eka’ på guldhornet. 

Men det ændrer ikke det generelle billede af at vi først 
har et separat dansk fra tiden omkring 1100. Uanset det 
ved vi fra sagaerne at vi stadig i vidt omfang havde fælles 
sprog i Norden. Og Snorri Sturlason taler i sin kongesa-
ga Heimskringla om ’dansk tunge’ i betydningen ’dansk 
sprog’ som det nordiske fællessprog. 

Fra perioden 800-1100 er der lydlige forskelle i det nordi-
ske sprogområde med en opdeling i et vestnordisk sprog-
område med norsk, færøsk og islandsk og et østnordisk 
med dansk og svensk. Tiden fra 200-800 kalder vi den 
urnordiske tid; her var der ingen væsentlige forskelle mel-
lem sprog i Norden. Hvis et ord efter 1100 er fælles for 
norsk, inkl. færøsk og islandsk, dansk og svensk, regner 
man med at det så mindst går tilbage til urnordisk.

De nordiske sprog er den nordlige gren af de germanske 
sprog. Før 200 har vi således opdelingen i øst-, nord- og 
vestgermansk. Østgermansk er helt uddødt nu; det bedste 
sprogmindesmærke er biskop Wulfilas bibeloversættelse 
fra græsk til gotisk, som ligger som ’sølvbibelen’ i univer-
sitetsbiblioteket i Uppsala, Sveriges og Nordens nok mest 
værdifulde bogværk. Det er klart at en bibeloversættelse 
er enestående også til brug for sammenlignende sprog-
studier.

Vestgermansk lever i bedste velgående, nu i form af tysk, 
engelsk og frisisk (hollandsk, flamsk). Den fællesgerman-
ske periode placerer man i tidsrummet efter 400 f.Kr.
Den germanske sprogfamilie er igen en gren af den større 
sprogæt kaldet in-doeuropæisk som man daterer helt til-
bage til ca. 2.000 f.Kr. Den omfatter i vore dage bl.a. indisk, 
persisk, græsk, albansk, de slaviske sprog (altså russisk 
og polsk m.fl.), litauisk, lettisk, de romanske sprog (itali-
ensk, fransk, spansk, portugisisk, rumænsk, retoromansk 
i Schweiz) og keltisk/irsk. Set fra en nordisk vinkel skal vi 
lige have med at finsk og samisk er en anden sprogæt, 
kaldet den finsk-ugriske eller uralske, og grønlandsk er en 
del af den eskimoiske sprogfamilie, også kaldet den inuit-
aleutiske.

Hvor kommer det fra?
Det er indlysende at størstedelen af vore dages centrale 
ordforråd i de nordi-ske sprog går langt tilbage i tiden. 
Pladsen her tillader ikke at jeg udbreder mig om de dan-
ske såkaldte arveord. Det hører imidlertid også med at 
vi i tidens løb adskillige gange har indlånt ordstof som i 
dag af de fleste opfattes som helt selvfølgelige danske ord, 
uanset at de oprindelig er indlånt som fremmedord. Og så 
er der lige oversættelseslån og betydningsforskydninger 
som følge af fremmed påvirkning. 

De påvirkninger og kulturstrømme vil jeg skrive lidt om i 
kommende artikler.

Dansk, nordisk eller …? 
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-Det er dejligt at afholde Nordisk Kulturuge i samarbejde 
med Foreningen NORDEN, fordi deltagerne er topmoti-
verede - de kommer efter noget !, fortæller forstande-
ren på Rude Strand Seniorhøjskole, Aage Augustinus, ved 
afslutningen på dette års kursus, som han har ledet sam-
men med Arne Nielsen fra landsforeningen.

-Desuden er det glædeligt at mærke interessen for arran-
gementet stige fra år. For 3 år siden var der 40 deltagere, 
i fjor var der fyldt op på skolen med ca. 60 og i år var der 
overbooket med 75 deltagere, hvoraf de 15 bl.a. her fra 
området, undlod at overnatte, så der var plads til alle.

-Selvom jeg nu har valgt at fratræde forstanderjobbet 
for at nyde mit otium, er jeg sikker på at dette nordiske 
kursustilbud vil fortsætte også fremover, siger Augusti-
nus, der officielt fratræder 1.juli, men  i praksis stopper 
1.april af hensyn til optjent ferie m.v. Han efterfølges af 
Ulla Skriver, der tidligere har været forstander på Egå 
Ungdomshøjskole.

-Men det nordiske slipper jeg bestemt ikke, som for-
mand for Foreningen NORDEN`s lokalafdeling i Odder. Vi 
er meget aktive og er faktisk landets 3. største afdeling 
med medlemmer, fortæller Aage Augustinus med stolt-
hed i stemmen. Læs mere om Kulturugen på side 16-17

Stadigt flere til 
Nordisk Kulturuge

Aage Augustinus (t.v.) - her sammen med Johan Herold, 
Åbyhøj, der sammen med Ida Leding Larsen, Brovst, har 
sørget for at spille til - og lede deltagernes sangtimer mor-
gen og aften.


