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En bemærkelsesværdig rejse. 
Læs anmeldelsen af bogen om tre nordiske tron-

følgeres eventyrlige rejse til Polarområdet. Her 

besøger de Svalbard, og kronprins Haakon forsy-

ner i bogen dette foto med følgende billedtekst :

Her står vi på Zeppelin forskningstation, hvor der 

tages armosfæriske målinger. Det var en fanta-

stisk udsigt. Bag os ses Kongebræen i det fjerne. 

Den har truket sig stærkt tilbage, og det kan skyl-

des global opvarmning.

Planer om nordisk litteraturfestival 
i grænselandet.
Succesrige nordiske litteraturdage nord -og 

syd for den dansk-tyske grænse bliver kraftigt 

udvidet fremover.

Nordisk samarbejde må ikke blive 
elitært.
Blev det understreget under generaldebat-

ten i Nordisk Råd.

Nordisk tv-samarbejde i 50 år.
Og sidste nyt om mulighederne for at se nabo-

lands – tv.

Norden er i bevægelse- 
er Foreningen NORDEN også dét?
Læs Georg Møllers betragtninger om det frem-

tidige nordiske samarbejde - ikke mindst i Øre-

sundsområdet.

Udfordringer og muligheder.
Læs om Lars Løkke Rasmussens og Bertel Haar-

ders  forventninger til dette års danske formand-

skab for Nordisk Ministerråd og om Foreningen 

NORDEN´s  præsentation af formandskabet.
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Fem tabere – eller én vinder

Af Arne Nielsen, – landsformand

Se på de lande, vi normalt sammenligner os med
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Den sætning indgår som fast vending i både elektro-
niske og trykte medier. Hvem er de lande ? Hvorfor 
nævnes de ikke ? Nej, fordi det er helt oplagt og behøver 
ingen forklaring. De nordiske lande er fast indgroet 
i folks bevidsthed, som de lande vi sammenligner os 
med. Så enkelt er det !

Jeg havde fornøjelsen at deltage på Nordisk Råds 
session i Stockholm i slutningen af oktober. Vi taler på 
vores egne sprog om fælles værdier. Ganske enkelt ! Vi 
behøver ingen forklaringer på, hvorfor vi tænker, som 
vi gør, handler som vi gør, for det hele udspringer af, 
at vi er fem nordiske lande og tre selvstyrende områder, 
der gennem årtier og på visse områder århundreder har 
udviklet de samme samfundssystemer, så vi i dag er de 
mest integrerede selvstændige lande i verden.

Vi har lært af hinanden, kigget hinanden over skuld-
rene og gennemført de samme lovgivninger. Ikke ét 
politisk område undgår i forbindelse med det lovgiv-
ningsforberedende arbejde »et kig over skuldrene« til 
de lande, vi normalt sammenligner os med. Så helt 
uden overnational myndighed og suverænitetsafgivelse, 
men af frivillighedens vej, har vi skabt en sammentøm-
ret region, som står sammen om at møde fremtidens 
udfordringer. Eller har vi ?

Er vi virkelig så blinde, at vi ikke selv kan se lighe-
derne. Uden for Norden kan ingen kende forskel på 
os – af gode grunde. Men vi kan selv – og vi dyrker de 
forskelle, som ofte bare bygger på myter. Hvorfor er vi 
bange for offentligt at optræde samlet i internationale 
sammenhænge ? Hvorfor tør vi ikke vise, at Norden 
forberedte klimatopmødet i København gennem et 
solidt fælles diplomatisk samarbejde, hvor Norden 
udnyttede det danske formandskab for konferencen 
og det svenske formandskab for EU ?

Det gik først rigtigt op for mig, hvor vigtigt samspil-
let havde været, da den svenske miljøminister talte til 
en klimahøring under Nordisk Råds session i Stock-
holm. Nu må vi håbe, at denne sag fortsat udvikles 
i nordisk sammenhæng nu, når konferencen er ovre. 
Der er i allerhøjeste grad brug for en nordisk stemme 
i de fortsatte forhandlinger.

Sessionen var i øvrigt en klar opbakning til det fol-
kelige arbejde. Foreningerne NORDEN blev nævnt 
flere gange fra talerstolen under Rådsforhandlingerne i 
den svenske Rigsdag. Især blev det understreget, at det 
folkelige skulle inddrages mere i det nordiske globali-
seringsoplæg. Måske hjalp vores oplæg om »Norden i 
globaliseringen – globaliseringen i Norden«.

Nyt fra redaktionen
Foreningen NORDEN har fra års-
skiftet ansat en ny ansvarshavende 
redaktør, journalist Preben Søren-
sen, der dels har et stort kendskab 
til foreningen som bl.a. tidligere 
formand for Informationsnævnet og 
medlem af Københavns-afdelingens 

bestyrelse, dels har mange års erfaring som fagbladsre-
daktør bl.a. som tidligere redaktør af LO- Bladet  og 
»Radio & TV Nyt«.

Den nye redaktør vil fortrinsvis redigere NORDEN 
Nu fra hjemmeadressen Sundgade 3, 6400 Sønderborg, 
tlf. 3391 8510 og med e-mail adressen: prebensorensen@
bbsyd.dk

Preben Sørensen afløser bladets redaktør gennem 

ti år, Ole Oxholm, medens bladets design og layout 
fortsat varetages af Kenn Clarke.

Som læserne vil have bemærket, er bladet fremover 
trykt på et lysere og mere CO2 venligt papir, hvor-
for det fremover vil kunne benytte Svanemærket som 
garanti for, at produktionen af bladet er sket under 
størst mulige miljøhensyn. Vi kan også benytte mær-
katet CO2 Klima Neutral Tryksag som bevis på, at bla-
dets trykkeri, KLS Grafisk Hus i Avedøre, gennemfører 
en CO2-neutral produktion.

NORDEN Nu vil yderligere fremover kunne benyt-
te FSC – mærkatet (Forest Steward Council) som en 
garanti for, at dét papir bladet er trykt på, stammer fra 
en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ end skoven 
kan nå at reproducere.
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Udfordringer og 
muligheder

Om det danske formandskab i det nye år

-Danmark har i 2010 formandskabet for det nordiske 
regeringssamarbejde i Nordisk Ministerråd. Formand-
skabet byder på udfordringer og muligheder, under-
streger statsminister Lars Løkke Rasmussen i den dan-
ske regerings program for dette års formandskab under 
mottoet »Norden i fremdrift«.

-Globalisering, klima og økonomisk krise er fælles 
udfordringer for de nordiske lande. Det danske for-
mandskab vil derfor arbejde for, at vi sammen i Norden 
søger løsninger og bedst muligt udnytter muligheder-
ne. Globalisering, som udfordring og mulighed, er det 
gennemgående tema i »Norden i fremdrift«. Program-
met ligger i naturlig forlængelse af det nordiske globa-
liseringsarbejde iværksat i Punkaharju, Finland, i 2007 
af de nordiske statsministre. Det danske formandskab 
ønsker at sætte yderligere skub i dette arbejde.

-Det danske formandskab ønsker at bidrage til, at 
Norden forbliver en foregangsregion. Det skal blandt 
andet ske ved at videreføre arbejdet med at fjerne 
grænsehindringer til gavn for borgere og erhvervsliv, 
så Norden bliver ved med at være et attraktivt sted at 
bo og arbejde.

En grøn region
-Herudover skal Norden være grøn region, som er med 
helt fremme, når det gælder klima- og miljøudfor-
dringer. Sidst, men ikke mindst, skal Norden være en 
værdi- og resultatskabende region med international 
gennemslagskraft.

-Den internationale økonomiske krise satte en 
væsentlig del af dagsordenen i Norden og resten af 
verden i 2009 og forventes også at præge 2010. Det 
danske formandskab prioriterer, at det nordiske sam-
arbejde bidrager til, hvorledes vi bedst og mest effektivt 
dæmper konsekvenserne af krisen, samtidig med at vi 
fremtidssikrer og styrker grundlaget for fremgang i de 
nordiske lande.

-Vi vil gøre aktiv brug af de erfaringer, vi allerede 
har høstet, samtidig med at vi vil skue fremad. Vi har 
modet til at turde satse offensivt og strategisk, så det 
nordiske samarbejde bliver ved med at skabe merværdi 
for de nordiske borgere. Det vil knytte regionen endnu 
stærkere sammen.

-Det danske formandskab ser frem til at fortsætte 
det gode samarbejde med de andre nordiske regeringer, 

DANMARKS FORMANDSKAB FOR NORDISK MINISTERRÅD 2010
Lanceringen af Danmarks formandskab sker i fællesskab med Foreningen NORDEN 

FREDAG DEN 22. JANUAR 2010 KL. 13- 14.30
 I EIGTVEDS PAKHUS, Strandgade, København.

Program:

13.00	 Velkomst ved Foreningen NORDENs formand, Arne	Nielsen
13.10	 	Det nordiske samarbejde og erhvervslivet ved direktør	Fritz	H.	Schur,		

formand	for	bestyrelsen	for	SAS	og	Posten	Norden
13.30  Formandskabsprogrammet set i historisk lys ved ph.d.	i	historie		

Lars	Hovbakke	Sørensen	
13.50  Præsentation af det danske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2010 ved  

Bertel	Haarder,	minister	for	nordisk	samarbejde	og	undervisningsminister	
14.10 Debat med deltagelse fra salen
14.28 Afslutning ved Foreningen NORDENs formand, Arne	Nielsen

Tilmelding skal ske med angivelse af navn, stilling og adresse senest mandag den 18. januar 2010 af hensyn til 
Folketingets sikkerhedsprocedurer.

Tilmelding kan ske ved mail til suzanne@foreningen-norden.dk, ved brev eller pr. telefon til  
Foreningen NORDEN, Malmøgade 3, 3., 2100 København Ø – tlf.: 3142 6325
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Noget om 
kulturen
-Kulturen er en grundlæggende fællesnævner for 
Norden og derfor vigtig i den internationale bran-
ding af Norden. For at styrke mulighederne for 
at anvende kultur til branding vil formandskabet 
arbejde for økonomisk fokusering på særlige ind-
satser og fællesnordiske kulturfremstød, oplyses det 
i formandskabets redegørelse :

-Nye muligheder for bedre koordineret netværks-
samarbejde imellem nationale og nordiske kultur-
institutioner samt råd og nævn vil blive undersøgt. 
Konkret vil der blive gennemførtinitiativer, der sæt-
ter et grønt Norden, herunder kultur og kulturpro-
dukter, på verdenskortet. En ny globaliseringssats-
ning er for eksempel »kultur og kreativitet« n

Ønsker om reform af 
Nordisk Ministerråd

Udspil fra det danske formandsskab

I 2005 blev der gennemført en reform af Nordisk Mini-
sterråd. Denne reform blev evalueret i 2008. Under 
det danske formandskab vil der fortsat blive fulgt op 
på evalueringen, oplyses det i regeringens redegørelse 
»Norden i fremdrift« om dette års formandskab :

Det danske formandskab vil som led heri afhol-
defærre møder, men med øget fokus på det politiske 
indhold. I forlængelse afdet islandske formandskab 
vil Danmark arbejde for, at politiske prioriteringeri 

Sverige svigter de 
nordiske sprog 

Alle de nordiske lande undtagen Sverige har gjort en 
ekstra indsats for at fremme kendskabet til de nordiske 
sprog. Nordisk Råd opfordrer den svenske regering til 
at styrke undervisningen i nabosprog i forlængelse af 
den Nordiske Sprogdeklaration.

Det nordiske sprogsamarbejde var til debat på Nor-
disk Råds session i Stockholm i oktober i forbindelse 
med en redegørelse fra Nordisk Ministerråd om status 
på arbejdet med den Nordiske Sprogdeklaration.

Ifølge redegørelsen har alle lande undtagen Sverige 
fulgt op på deklarationens anbefalinger om at styrke 
undervisning i de nordiske sprog.

- Det er vigtigt at fastholde kendska-
bet til de nordiske sprog i globaliserin-
gens tidsalder. Det burde være natur-
ligt, at vi forstår hinanden i Norden, 
men især blandt unge er dette et pro-
blem, udtalte Bente Dahl, Danmark, 
næstformand i rådet Kultur- og Uddannelsesudvalg, 
som opfordrede især Sverige til at gøre en større indsats 
på området.

Hun takkede Danmark for at sætte særligt fokus på 
sprogområdet i forbindelse med det danske formand-
skab af Nordisk Ministerråd i 2010, hvor ministerrådet 
blandt andet lancerer en stor sprogkampagne for at bed-
re kendskabet til de nordiske sprog blandt børn og unge.
 n

højere grad bliver udmøntet i budgettet. Desuden vil 
Danmark lægge op til, at Budgetekspertgruppen bliver 
inddraget tidligere i budgetprocessen.

Med vægt på det tværsektorielle samarbejde ønsker 
formandskabet at arbejde for et mere smidigt Nordisk 
Ministerråd. I dag eksisterer der en arbejdsdeling imel-
lem de 11 ministerråd, som udgør Nordisk Ministerråd. 
Der er dog mulighed for, at et ministerråd kan træffe 
beslutning på et andet område end det, ministerrådet 
arbejder med til dagligt. Formandskabet mener, at den-
ne mulighed skal udnyttes i hastesager, så sagsgangene 
bliver smidigere.

Ministerrådet skal i højere grad kunne koncentrere 
sig om fremadrettede visioner, prioriteringer og poli-
tiske drøftelser. I dag opnås enighed på mange ruti-
nesager allerede på embedsmandsniveau. Hvis der 
hersker enighed på embedsmandsniveau, er der ikke 
grund til, at ministrene også skal drøfte sagen. Derfor 
skal det være muligt at træffe beslutninger på embeds-
mandsplan og blot lade næstkommende ministerråd 
blåstemple beslutningen.

Det er ikke et problem, men en fordel, hvis sager 
kan besluttes endeligt allerede på embedsmandsniveau, 
og det nordiske samarbejde vil blive mere effektivt. Ud 
over at træffe beslutninger ved skriftlig procedure kan 
det overvejes at lade hastende beslutninger vedtage på 
førstkommende møde i ministerrådet – uanset kon-
stellation.

-Det danske formandskab vil opmuntre til og støtte, 
at Nordisk Ministerråds drøftelser i højere grad får en 
politisk karakter, blandt andet på grundlag af bidrag fra 
Nordisk Ministerråds generalsekretær, herunder kon-
krete forslag til prioritets- og indsatsområder, slutter 
dette afsnit af redegørelsen fra den danske regering. n

Nordisk Råd og de frivillige organisationer i Norden. 
Og det er mig en stor glæde at kunne præsentere dette 
visionære formandskabsprogram, som er udarbejdet 
i tæt samarbejde imellem Rigsfællesskabets tre dele : 
Færøerne, Grønland og Danmark, slutter statsministe-
rens forord i dette program for det danske formand-
skab i 2010. n
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De nordiske statsministre afviste ved sit møde i Stock-
holm i oktober i forbindelse med Nordisk Råds ses-
sion, et kontroversielt forslag om sammenlægning af de 
nordiske lande med den danske Dronning Margrethe 
II som samlet statsoverhoved.

Forslaget om genoplivning af Kalmarunionen blev 
fremsat i det svenske dagblad Dagens Nyheter. Bag 
forslaget står en førende svensk historiker Gunnar Wet-
terberg.

Den anerkendte samfundsdebattør mener, at en 
nordisk forbundsstat vil få større international økono-
misk vægt, fordi Danmark, Sverige, Norge, Finland og 
Island tilsammen har verdens 10. største økonomi.

På et pressemøde  i forbindelse med Nordisk Råds 
session slog statsministrene imidlertid fast, at det eksi-
sterende nordiske samarbejde er tilstrækkeligt stærkt og 
tæt og fuldt rustet til også at møde fremtidens globale 
udfordringer inden for blandt andet klima, miljø og 
energi. Dermed lægger statsministrene afstand til for-
slaget, som vakte en del opsigt i de nordiske medier.

Lysende fremtidsudsigter
Den svenske historiker slår fast, at de nordiske lande 

ikke bare vil øge deres indflydelse i EU, men at der også 
ligger en række økonomiske og kulturelle fordele ved 
en egentlig union :

- Fremtidsudsigten alle nordiske lande burde være 
lysende, hvis bare nogen sætter tempo på. De fem nor-
diske lande har sammenlagt 25 millioner indbyggere og 
oppebar et BNP i 2006 på 1.224.601 millioner dollar. Og 
markedet for nordisk litteratur, scenekunst og musik 
vil blive langt større end i dag, skriver Wetterberg.

Den svenske historiker henviser blandt andet til, at 

›den svenske arrogance har lagt sig i de seneste årtier‹ og 
at det dermed er mere realistisk med et samlet Norden.

 Norden kan gå længere end EU 
- Vi i Norden er så enige at vi kan føre vores samarbejde 
meget videre end EU, sagde den danske samarbejds-
minister Bertel Haarder i Nordisk Råd ved sessionen i 
Stockholm. Han vil bruge historikeren Gunnar Wet-
terbergs forslag om en ny nordisk union som en provo-
kerende inspiration til et tættere nordisk samarbejde. 

Den danske samarbejdsminister Bertel Haarder 
mener at de nordiske lande har så meget til fælles, at 
man kan have et tættere samarbejde end EU.

Wetterbergs debatindlæg i Dagens Nyheter blev 
taget op af Islands Siv Friðleifsdóttir  i samarbejdsmi-
nistrenes spørgetime.

- Jeg synes at Wetterbergs indlæg var forfriskende. 
Når man læser hele artiklen, ser man at han har ret i 
mange ting. Jeg vil gerne vide hvilket syn den danske 
samarbejdsminister, som er en god, gammel nordist, 
har på sagen. Alle vi som er interesserede i det nordi-
ske samarbejde må blive inspireret af Wetterberg til at 
spørge os selv om vi ikke kan komme videre. sagde Siv 
Friðleifsdóttir.

Bertel Haarder svarede, at han læste artiklen med 
stor interesse.

- Vi i Norden må se øjnene at et EU med 27, og 
måske snart 30, medlemmer består af lande som er så 
forskellige at de ikke kan samarbejde om alt. Alle vi 
som er interesserede i det nordiske samarbejde må blive 
inspireret af Wetterberg til at spørge os selv, om vi ikke 
kan komme videre, og samtidig kan vi styrke hinanden 
i EU, sagde Haarder. n

Statsministre afviser ny nordisk union

Og kommentar af Bertel Haarder i Nordisk Råd

Som kun den anden dansker modtog journalist Niels 
Christian Jung fra DR den 19. november  i Stock-
holm prisen, der bliver kaldt ›Nordens sports-Cavling‹ ; 
nemlig mindelegatet for den svenske sportsjournalist 
Torsten Tégner (1888-1977) på 15.000 svenske kroner. 
Den første dansker, der modtog prisen, var nu afdøde 
John Idorn, der også arbejdede mange år i DR.

Den 39-årige Niels Christian Jung, der er bachelor 
i idræt, er ansat på DR Sporten, men p.t. udlånt til 
gravegruppen på P1 og DR Perspektiv, og han fik prisen 

for hele sit journalistiske virke. Det tæller blandt andet 
et mangeårigt samarbejde med den nuværende redakti-
onschef i DR Perspektiv, Olav Skaaning Andersen, om 
at kulegrave cykelverdenen for dopingmisbrug. Ved 
prisfesten, der foregik i forbindelse med Foreningen 
Rigsidrottens Venners årsmøde på Bosön i den svenske 
hovedstad, blev eksempelvis afsløringerne om Bjarne 
Riis og dokumentarprogrammerne ›Tavshedens Pris 1-
3‹ og ›Danskerlægen 1-2‹ fremhævet. n

Dansker fik »Nordens sports-Cavling«



Hilsen fra FNU
Foreningen Norden og Foreningen Nordens Ungdom 
er to foreninger, som brænder og virker for samme 
sag. Af samme grund er et større samarbejde og en 
øget »husken på hinanden« både nødvendigt og ønsk-
værdigt, både nationalt og lokalt. Spændet i alder og 
dermed ønsker til aktiviteter og fokusområder kan ind 
imellem synes stort, men det må bestemt være muligt 
at finde en gylden middelvej.

Større interaktivitet vil ikke bare øge forståelsen 
vores to foreninger imellem, men også fremme med-
lemstilgang og -overgang. Set i sin mest optimale form 
vil tilfredse Norden-medlemmer hjælpe med at melde 
deres yngre familiemedlemmer og bekendte ind i FNU, 
mens FNU’ere, som har nydt tiden i FNU, med tiden 
vil bevæge sig over til Foreningen Norden, således at 
medlemskredsløbet glider problemfrit.

I den forbindelse er det også dejligt at kunne konsta-
tere, at der efter nogle år med drømme og strøtanker er 
kommet konkret gang i det såkaldte 30+ netværk, som 
skal arbejde for at lette overgangen fra FNU til Norden 
og tilbyde arrangementer og rejser til både nystiftede 
familier med børn og karrierefokuserede storbymen-
nesker.

Dermed kan vi forhåbentlig i fællesskab forhindre, 
at medlemmer tabes på gulvet, når de føler sig for gamle 
til FNU, men endnu for unge til Foreningen Norden. 
Vi i FNU kan kun opfordre til at dette initiativ og 
lignende tiltag bakkes helhjertet op fra alle sider.

Med ønsker om øget samarbejde og fælles gode 
oplevelser. n

Birgitte Thorn
Næstformand FNU Nordjylland

Sekretær i FNUs landsstyrelse

FNU lancerer sin egen pris
På landsmødet i 2009 vedtog man i Foreningen Nor-
dens Ungdom, at foreningen skal have sin egen pris. 
Resultatet blev Sweaterprisen, som efter planen skal 
uddeles hvert år til en sammenslutning eller enkelt-
person, som har gjort noget særligt for unge i Norden. 
Helt konkret består prisen i en ægte nordisk sweater 
af høj kvalitet. Sweateren er symbol på det nordiske 
og forbindes af mange med det både barske og hyg-
gelige liv, der leves i eksempelvis Island, Færøerne og 
Norge, ligesom sweateren associeres med kvalitet, lune 
og vores sammenhæng med den nordiske natur.

I 2009 gik prisen til forstanderen på Idrætshøjskolen 
i Århus, Henrik Løvschall, for initiativet ’Because we 

Leise Johnsen tiltræder 15. februar som ny direktør for 
Nordens institut i Grønland NAPA. Den ny leder til-
træder med et klart mål om at udbrede det mangfoldige 
grønlandske kulturliv.

- Verden peger på Grønland. Mere end nogensinde 
skal Grønland profilere sig i forhold til den globale ver-
den, vise landets fantastiske værdier og derigennem ska-
be grobund for nytænkning, udvikling og vækst, udta-
ler Leise Johnsen i forbindelse med sin udnævnelse.

Gennem sit mangeårige kendskab og 
arbejde med Grønlands kulturhistorie 
vil Leise Johnsen bruge den store grøn-
landske kulturarv som springbræt og 
arbejde for kulturens nutidige relevans 
for mennesker i Grønland, Norden og 
den globale verden.

Blandt Leise Johnsens ambitioner er 
ønsket om at synliggøre NAPA som en 
attraktiv aktør i det tværgående nordi-
ske kultursamarbejde. Samtidigt vil den 
erfarne direktør også styrke instituttets 
servicering af samarbejdspartnere og 
ansøgere.

Nordens institut i Grønland / NAPA er en kultur-
institution under Nordisk Ministerråd. Instituttet blev 
åbnet i 1987. Dets opgave er at være med til at udvikle, 
støtte og stimulere det grønlandske kulturliv, med vægt 
på børn og unges kultur. NAPA producerer og tilbyder 
kulturelle projekter med grønlandske og nordiske arti-
ster - både til kommunerne i Grønland og de øvrige 
nordiske lande ved turnéer. n

Leise Johnsen  ny 

direktør i Nordens 

Institut i Grønland

Og kommentar af Bertel Haarder i Nordisk Råd

care’, som har støttet unge islændinge i Danmark, der 
uforvarende var kommet i en økonomisk klemme i 
finanskrisen. Da krisen rullede i Island, stod mange 
islandske unge her i landet nu med en uddannelsesop-
sparing, der pludselig var langt mindre værd. 

Takket være ’Because we care’ kan de unge nu fort-
sætte med deres uddannelse og være mobile i Nor-
den.  Prisen blev overrakt af FNUs landsformand Erik 
Winther Paisley ved et koncert-arrangement på høj-
skolen 1. maj 2009. Ved samme lejlighed havde FNU 
en pressemeddelelse i et par af de jyske dagblade.

FNU opfordrer nu alle sine medlemmer til at holde 
øje med mulige nomineringskandidater til næste års 
pris. Indstillingen kan ske frem til næste års landsmøde 
i marts 2010. n

Birgitte Thorn
Næstformand FNU Nordjylland

Sekretær i Landsstyrelsen

Ny direktør for grønlandsk 
kultursamarbejde
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Der var fuldt hus i foredragssalen i Det danske Cen-
tralbibliotek i Flensborg den 7. november, ved afslut-
ningen på et vellykket arrangement »Nordisk litteratur 
2009« den pågældende uge med forfatterturné til flere 
byer nord og syd for den dansk-tyske grænse med til-
sammen over 1.000 deltagere, afsluttende også med 
fotoudstilling og koncert.

Det er 10. gang, at dette arrangement gennemfø-
res i grænselandet, under ledelse af Anette Jensen fra 
Nordisk Informationskontor i Flensborg, i samarbejde 
med Kulturbüro der Stadt Flensburg, biblioteker nord 
og syd for grænsen, Sydslesvigsk Forening og forenin-
gen Norden i Sydslesvig og Sønderjyllands kreds. Der 
er ydet støtte fra bl.a. Kulturbro, Nordisk Kulturfond, 
Rislum Fonden og Fondet for Dansk - Islandsk Sam-
arbejde.

Der var denne gang præsentation – og aktiv med-
virken af fire dygtige kvindelige nordiske forfattere, 
Steinunn  Sigurdardóttir, Island, Anne B. Ragde, 
Norge, Monika Fagerholm, Finland og Henriette E. 
Møller, Danmark.

De ca. 170 tilhørere blev budt velkommen af Annet-
te Jensen, der glædede sig over den store tilslutning og 
takkede for sponsorstøtten samt 
for godt samarbejde med bl.a. 
bibliotekerne i grænselandet, om 
også dette års arrangementer.

Det nordiske litteraturfrem-
stød startede med ca. 240 til-
hørere ved en forfatteraften på 
Haderslev Bibliotek med Anne 

B. Ragde  og samme aften holdtes et lignende arran-
gement i Litteraturhaus Schleswig-Holstein i Kiel med 
Henriette E. Møller og Monika Fagerholm( der er 
finsk-svensk forfatter). De to sidstnævnte var ligeledes 
sammen den 4. november på Tønder Bibliotek med ca. 
30 deltagere, medens Anne B. Ragde samlede ca. 160 
tilhørere på Aabenraa Bibliotek, og Steinunn Sigurd-

ardóttir ca. 30 på Sønderborg Bibliotek.
Aftenen efter var der tre forfatterarrangemen-

ter syd for grænsen, med Steinunn Sigurdardót-
tier på biblioteket i Flensborg, Anne B. Ragde 
på Niebüll Bibliotek og de to øvrige forfattere 
var atter sammen, denne gang på Kappeln Bib-
liotek.

Fire gange smagsprøver
Dette års litteraturfremstød sluttede således med 
medvirken af alle fire forfattere, der med lektorer-
ne York Möller - Christensen og Torsten Johann-
sen Voss som moderatorer, fik lejlighed til at for-
tælle om deres værker og om baggrunden herfor, 
ligesom der blev givet tekstlige smagsprøver på 
deres forfatterskaber, og tilhørerne kunne stille 
spørgsmål undervejs.

Forfatterne havde meget på hjerte, var på en og 
samme gang meget forskellige, men havde også meget 
tilfælles. De berettede med humor og engagement om 
deres arbejde, romaner og tilgang til litteraturen. Der 
var simultanoversættelse til tysk, dvs. at publikum var 
både dansk- og tysktalende.

Endvidere blev der i tilknytning til foredragssalen 
præsenteret en fotoudstilling af den kendte fotograf 
Henrik Saxgren, med titlen »Krig og kærlighed«. 
Udstillingen viste en række eksempler på hverdagen 
i et af de nordiske lande for indvandrer-familier fra 
Østeuropa, Afrika og Asien, hvad enten de færdes ude 
i naturen eller i deres nye hjem.

Litteratur-fremstødet i november blev afsluttet med 
en smuk koncert i Helligåndskirken i Flensborg samme 
aften med det færøske kor MPIRI med 150 tilhørere.

Planer om nordisk litteraturfestival i grænselandet
Efter stor tilslutning til »Nordisk litteratur 2009«

Forrest i foredragssalen ses her de fire nordiske forfat-

tere som deltog i litteratur-fremstødet i grænselandet, 

fra venstre Anne B, Ragde, Steinunn Sigurdardóttir, 

Henriette E. Møller og Monika Fagerholm.

Anette Jensen bød 

velkommen til det 

velbesøgte arrange-

ment i Flensborg.



Henriette E. Møller (t.v.) sammen med 

moderatoren, Ivy York Möller-Christensen, 

på scenen i Flensborg.

»Nordisk samvær giver en større bredde«
Den danske forfatter Henriette E. Møller fortalte i en samtale med lektor Ivy York Möller-Christensen under 
præsentationen på Centralbiblioteket i Flensborg, at samværet med de tre forfattere fra de andre nordiske lande 
under de forløbne dages turné i grænselandet, havde givet større bredde i hendes oplevelse af litteraturens 
mange muligheder.

Henriette Møller, der er i gang med at skrive igen efter en barselsorlov, sagde bl.a. om forfatterturnéen : 
»Det har været fantastisk, jeg føler mig så inspireret – både fordi jeg har mødt nordiske kolleger og et meget 
interesseret publikum«.

Den 33-årige forfatter, der bl.a. har været elev på Forfatterskolen, beskrev baggrunden for sine to bøger, 
romanen »Jelne« fra 2007, der blev belønnet med bl.a. Dansk Banks Debutantpris og Statens Kunstfonds 3-
årige arbejdslegat, og året efter udkom romanen »Kaiser«.

Bøgerne er inspireret af først hendes fars – og derefter hendes farfars død bl.a. set med barneøjne : »For 
børnene kan ikke skrive selv, og det må vi så gøre for - og om dem, fastslog Henriette Møller, der også under-
stregede, at man må kende sin historie både i den store – og den lille målestok, hvad et forfatterskab også kan 
bruges til«.

Uddrag af hendes værker blev læst op på både dansk og tysk, ligesom hun besvarede spørgsmål fra forsam-
lingen.

Litteraturfestival
-Vi er yderst tilfredse med forløbet af »Nordisk Littera-
tur«, Arrangementerne var en vellykket generalprøve på 
den nordiske litteraturfestival, som skal finde sted næste 
år, fra d. 20. til 26. september, oplyser Anette Jensen i 
2010.

-Dette nordiske samarbejdsprojekt er nu gennemført 
i 10 år og også i år med stor succes, så vi går nu i gang 
med at etablere en egentlig nordisk/dansk/tysk litteratur-
festival en uge i september, med deltagelse af gerne otte 
nordiske – og to tyske forfattere og som tidligere år med 
arrangementer både nord og syd for grænsen, gennem et 
fortsat godt samarbejde mellem informationskontoret og 
Kulturbüro i Flensborg, oplyser Anette Jensen.

-Vi kan jo konstatere at der læses bøger som aldrig før. 
Bogen er ikke død, som man spåede  med den elektroniske 
tidsalders indtog. Tværtimod ! Folk vil lære og informeres 
via den gode litteratur, og den litterære rigdom er mangfoldig i de nordiske lande i disse 
år, fortsætter den tidligere modtager af foreningen NORDENs hæderspris. n

Nordisk synlighed på COP15

Det nordiske samarbejde kunne både ses og høres ved 
klimakonferencen COP15 i København i december. 
Selv om de nordiske lande forhandlede separat, så 
bidrog Nordisk Ministerråd indirekte til et forhåbent-
ligt godt resultat i København.

Nordisk Ministerråd finansierede således en nor-
disk gruppe med klimaeksperter fra hele Norden: 
Den nordiske COP15-gruppe, som blandt andet havde 
udarbejdet analyser og rapporter om aktuelle forhand-

lingsspørgsmål samt arrangerede møder mellem inter-
nationale klimaforhandlere.

I Bella Center, hvor selve COP15 blev afholdt, blev 
det nordiske klimasamarbejde præsenteret i en fælles 
udstillingsmontre. Omkring 15 nordiske institutio-
ner samarbejdede om Nordisk Ministerråds montre, 
som havde varierende temaer som eksempelvis Arktis, 
forskning og grønne energiløsninger. n
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– Det er glædeligt og jeg hilser beslutningen velkom-
men. Den viser at Norden står sammen inden for flere 
områder med henblik på at møde de globale udfordrin-
ger. Det gør Norden til en region med en stor konkur-
rencekraft hvor det bliver eftertragtet at arbejde, bo og 
udvikle sit liv, siger Nordisk Ministerråds generalsekre-
tær, Halldór Ásgrímsson i en kommentar til det nye 
fælles initiativ taget af de nordiske samarbejdsministre, 
på opfordring af landenes statsministre.

Blandt initiativerne, som ofte knytter bånd på tværs 
af forskellige sektorer, findes både initiativer som sup-
plerer de tidligere og helt nye projekter. Blandt andet 
suppleres »KreaNord« med global markedsføring af 
digital distribution af nordisk film.

Inden for sundheds- og velfærdsområdet satser Nor-
den på et nyt program som handler om den nordiske 
velfærdsmodels holdbarhed og konkurrencekraft med 
fokus på centrale nordiske velfærdsudfordringer. Der 
vil være fokus på kompetenceudvikling af arbejdsstyr-
ken, inkludering, at fremme en sund og arbejdsdygtig 
befolkning samt livskvalitet.

Europas grønne dal
Inden for energi- og transport stræber man nu efter at 
undersøge hvorfor og hvordan brugen af vedvarende 
energi inden for transportsektoren kan øges og således 
på baggrund svarene komme med forslag til rammer, 
strategier og initiativer som bidrager til at reducere 
CO2-udslippet fra transportsektoren. Hensigten er 
at skabe en proces som kan videreudvikle idéen om 
Norden som »Europas grønne dal« (»The Green Val-
ley of Europe«). En idé som opstod i forbindelse med 
statsministrenes Globaliseringsforum på Island tidli-
gere i 2009.

I forhold til videnskabsområdet  sigter projektet på 
at øge synligheden af nordisk spidsforskning, skabe 
synergier mellem nationale og internationale forsk-
ningsinitiativer, frembringe betydelige fremskridt 
inden for store forskningsområder samt at opbygge 
kompetencer og forudsætninger i forhold til fremti-
dens vidensbaserede industrier.

Et fremstød vedrørende klimavenligt byggeri 
handler blandt andet om støtte til en undersøgelse af 
muligheden for en fælles udvikling og demonstration 
af energi- og CO2-neutralt byggeri og såkaldt plus-
energibyggeri.

Det er de nordiske samarbejdsministre, som på 
opfordring af statsministrene har taget beslutningen 
om de nye initiativer. Nordisk Råd, som er den par-
lamentariske del af det nordiske samarbejde, har også 
bidraget med synspunkter i processen.

Nordisk nytte
– De nye initiativer er en udmelding fra regeringerne 
om at arbejdet hidtil har været succesfuldt, og at de 
også i fremtiden vil arbejde inden for en række områder 
med henblik på nordisk nytte, fortsætter generalsekre-
tæren i sin kommentar.

Allerede i 2007, da de nordiske statsministre mød-
tes i finske Punkaharju, lød startskuddet til at indrette 
store dele af det nordiske samarbejde efter at møde de 
globale udfordringer i fællesskab. Tanken var at arbejde 
målrettet med et antal projekter inden for de områder 
hvor de nordiske lande kan opnå større resultater i fæl-
lesskab end hvad hvert land kan klare alene.

Landene vil skabe nordisk nytte ved i fællesskab at 
profilere Norden som én region og således styrke kon-
kurrencekraften og innovationsevnen globalt.

Siden den formelle beslutning i efteråret 2008 har 
Nordisk Ministerråds medlemslande med stor succes 
blandt andet søsat det største fælles forskningsprojekt 
nogensinde (Topforskningsinitiativet), gennemført 
omfattende konferencer inden for klima- og energi-
området (Nordic Climate Solutions), skabt en fælles 
platform med henblik på at profilere Nordens energi-
løsninger (Nordic Energy Solutions).

 De er blevet enige om at markedsføre de kreative 
industrier gennem projektet »KreaNord«. Desuden vil 
Norden, som en forstærkning af de nationale satsnin-
ger, profilere sig som én region ved verdensudstillingen 
i Shanghai i 2010. n

Nye globaliseringsinitiativer skal styrke Nordens konkurrencekraft

Norden satser nu på nye initiativer inden for kultur og kreativitet, sundhed og velfærd, energi og  
transport, byggeri samt videnskab. Det er inden for disse områder, vi finder de initiativer som de nor-
diske regeringer har besluttet at satse på for at styrke arbejdet med at møde de globale udfordringer. 

Halldór Ásgrímsson
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Nordisk kultursamarbejde 
justeres efter dialog med 
branchen

Kulturministrenes omfattende reform af det nordiske 
kultursamarbejde bliver nu forbedret

Ministrenes beslutning betyder blandt andet, at der 
samlet set fremover bliver flere nordiske støttekroner 
fra Kultur- og kunstprogrammet til amatørkunstnere i 
de nordiske lande. Det besluttede ministrene på deres 
møde den 29. oktober i forbindelse med Nordisk Råds 
session i Stockholm.

Tæt dialog mellem kulturministrene og kulturlivet 
i de nordiske lande førte  til en justering af den blot 
fire år gamle kulturreform. I den proces har særligt 
kunst- og kulturstøtten fået ministrenes opmærksom-
hed. Fremover vil ikke blot professionelle kunst- og 
kulturudøvere nyde gavn af kulturreformens støtte-
muligheder. Justeringerne giver også bredere adgang 
for hele det nordiske kulturfelt til programmets støt-
temuligheder.

Ministrene understregede i den forbindelse vigtig-
heden af fortsat at sikre høj kvalitet i de nordiske kul-
tur- og kunstprojekter.

Dermed kommer ministrene kulturlivet i møde efter 
flere dialogmøder, hvor kunstnerne og kulturaktører 
bl.a. Foreningen NORDEN har efterlyst en tydeligere 
folkelig forankring af det nordiske kultursamarbejde 
med en bedre balance mellem det smalle og det brede 
kunst- og kulturbegreb. For at understrege betydnin-
gen af denne balance besluttede ministrene at ændre 
programmets navn til Kultur- og kunstprogrammet.

Ministrene har også lagt vægt på en tydeligere sam-
menhæng mellem programmet og ministrenes egne 
politiske prioriteringer for det fremtidige kultursam-
arbejde. 

Nordisk sprogforståelse er et højt prioriteret indsats-
område. De nordiske kulturministre har derfor  også  
besluttet på mødet, at den nordiske oversættelsesstøtte 
skal flyttes fra programsekretariatet Kulturkontakt 
Nord til kulturinstitutionen Nordens Hus.

Reformen af det nordiske kultursamarbejde bliver i 
2010 underkastet en større evaluering. 

Kulturministrenes reform af det nordiske kultur-
samarbejde skal gøre samarbejdet mere fleksibelt, 
dynamisk og åbent for nye aktører og samarbejdsfor-
mer og ruste samarbejdet til at møde kulturlivets nye 
nationale og internationale udfordringer, hedder det i 
Nordisk Råds pressemeddelelse om mødets resultater.
 n
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Grønt lys for grænse-
overskridende kultur-
partnerskab

EU, Rusland, Island og Norge har i november søsat et 
helt nyt samarbejdsprojekt inden for kunst og kultur. 
Med Den Nordlige Dimensions Kulturpartnerskab 
skaber parterne et knudepunkt for netværk, projekter 
og kulturelle aktiviteter i den nordlige region. Aftalen 
er den seneste markering af de nordiske landes stærke 
engagement i samarbejdet med EU og Rusland :

- Aftalen er udtryk for en konkret, kraftig og ambi-
tiøs politisk vilje til at styrke udviklingsmulighederne 
i krydsfeltet mellem kultur- og erhvervsliv, fortæller 
ekspeditionschef Snjólaug Ólafsdóttir fra det islandske 
formandskab i Nordisk Ministerråd. 

Hun fortsætter:
- Den Nordlige Dimensions Kulturpartnerskab skal 

være med til at bygge bro mellem regionens kulturaktø-
rer og erhvervsliv. Målet er at sætte skub på udviklingen 
af den kreative økonomi. Det skal give input til natio-
nalt og internationalt arbejde med at udvikle finansielle 
instrumenter til at støtte den kreative industri, siger 
Snjólaug Ólafsdóttir.

Nordisk Ministerråds arbejde inden for kulturpart-
nerskabet skal skabe synergi med det øvrige arbejde 
og initiativer med at fremme kreativ industri.  I dette 
arbejde indgår også samarbejdet med KreaNord initia-
tivet, som skal være med til at profilere Norden som en 
globalt førende region.

Den Nordlige Dimension er en overordnet politisk 
ramme for samarbejdet mellem EU, Rusland, Norge 
og Island. Nordisk Ministerråd har spillet en vigtig 
rolle for udviklingen af kulturpartnerskabet, og mini-
sterrådets sekretariat i København vil varetage sekreta-
riatsfunktionen for partnerskabet i 2010. 

Den Nordlige Dimensions Kulturpartnerskab kom-
mer endvidere til at udgøre rammen for de nye satsnin-
ger på kulturområdet, som er indeholdt i handlingspla-
nen for den netop vedtagne EU-Østersøstrategi. n



Tag 
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Norden skal gøre en forskel i EU
Og påvirke den samlede udvikling fremover

- Vi skal fjerne urimelige grænsehindringer, så Nor-
den kan være affyringsrampe for virksomheders større 
eventyr ud i Europa, sagde Bertel Haarder, minister for 
nordisk samarbejde, på et stort seminar om Norden og 
EU den 25. november i København.

Haarder fik opbakning til sit synspunkt af Johan 
Tiedemann, den svenske statssekretær for nordisk sam-
arbejde. Han karakteriserede Norden som en mental 
union, der ikke skal undermineres af grænsehindrin-
ger:

- De nordiske lande skal være langt bedre til at 
implementere EU lovgivningen på en ensartet måde, 
pointerede Tiedemann.

Árni Þór Sigurðsson, formand for det islandske 
Altings Udenrigsudvalg, mente at de nordiske lande 
kan få langt større indflydelse på udformningen af 
lovene i EU:

- Vi kan inspirere og påvirke EU’s lovgivning så 
f.eks. fiskeripolitikken bliver meget mere bæredygtig, 
sagde Sigurðsson. 

Det nordiske folkehjem 
Bertel Haarder var klar i mælet ved  seminaret »Norden 
og EU – på en ny vej« (i øvrigt dagen efter at han ikke 
blev EU-kommissær) : -Modstriden mellem Norden og 
Europa findes ikke. Det er fora, der gensidigt forstær-
ker hinanden. Som eksempler på nordisk indflydelse 
på den europæiske scene fremhævede han bl.a. :

*Den nordiske administrationskultur er i dag blevet 
den fremherskende i EU.

*Da den økonomiske krise kom, blev alle protektio-
nistiske tiltag slået ned nordfra.

*Miljø og klima-politikken.

-Set med europæiske briller ser de nordiske lande 
meget ens ud. Det nordiske folkehjem er vi fælles om, 
sagde Haarder, og dermed er der også et billede af en 
nordisk befolkning, der med en nordisk region kan 
finde sig en bedre plads i den europæiske union og 
påvirke den samlede udvikling.

Tydeligt præg
Netop på miljøområdet er det lykkedes for Danmark, 
Finland og Sverige at sætte et tydeligt præg på EU’s 
politik, forklarede universitetslektor Gunnhildur Lily 
Magnúsdottir, der redegjorde for sine forskningsresul-
tater i paneldebatten.

Magnúsdottir fortalte, at selvom de tre EU-lande 
har mindre end syv procent af stemmeretten i EU’s 
Ministerråd, har de især udnyttet Nordens stærke 
grønne image til at påvirke unionens miljøpolitik. 

Halldór Asgrimsson, Generalsekretær for Nordisk 
Ministerråd, understregede, at et eventuelt islandsk 
medlemskab af EU ville kunne styrke den nordiske 
stemme i Europa ikke mindst i relation til hele Nord-
atlanten. 

Østersøregionen
Nordens stærke tradition for samarbejde har i høj grad 
også præget udformningen af EU’s Østersøstrategi, 
pointerede Colin Wolfe, Kontorchef for Generalsekre-
tariatet for regionalpolitik i Bruxelles.

- Den særlige styrke ved strategien er at Østersø-
landene hver især har forpligtet sig politisk til at gen-
nemføre de enkelte projekter, sagde Wolfe.

Globaliseringchef fra Dansk Erhverv, Ole Schmidt, 
mente, at det er en stor udfordring at få etableret Øster-
søen som en region.

Jan Høst Schmidt, Repræsentationschef for Europa 
- Kommissionen i Danmark, så Østersøstrategien som 
en oplagt mulighed for at få direkte indflydelse på EU’s 
politik.

- Derfor er det uhyre vigtigt at Nordisk Ministerråd 
nu lægger pres på for at få implementeret strategien og 
de mange konkrete projekter, konkluderede Schmidt.

Seminaret blev afholdt i Nordisk Ministerråd og 
var arrangeret af Europa-Kommissionen og Norden i 
Fokus i Danmark. n

Bertil Haarder



Også i 2010 indleder NORDEN Nu det nye år med et 
rejsemagasin med en række gode tilbud fra lokalafdelinger, 
på rejser i Norden og nabolande. 

Som en slags opfølgning på de mange arrangementer 
rundt om i landet i november om temaet »På sporet af 
klimaet«, giver disse rejsetilbud gode muligheder for bl.a. 
at komme på sporet af klimaet – både det vejrmæssige og 
det menneskelige – i vore nabolande, hvor vi jo altid er 
velkomne. God rejselyst !

Redaktionen

Velkommen i Rejsemagasinet

Tag 

ud

Teknisk arr. Grønlands Rejsebureau i samarbejde med 
Nanortalik Tourism Service Aps

Vores medlemsrejse i fjor blev udsolgt på få dage, så 
vi tilbyder endnu en dejlig rundrejse til Sydgrønland i 
dagene fra lørdag den 14.-21. august i 2010.

Rejsens målgruppe er personer fyldt 60 år på afrejse-
tidspunktet, da de opnår en senior rabat (er fratrukket i 
prisen). Rejsegruppen er kun på 12 deltagere med egen 
erfaren rejseleder på hele turen. Rejsedeltagerne samles 
inden rejsen i Roskilde til en grundig forberedelse af 
rejsen, så du kan være tryg og nyde oplevelserne. Der 
udleveres rejsemappe med dag-til-dag program, delta-
gerlister, bykort og brochurer om Grønland.

Rejsen finder sted med Air Greenland fra Kastrup 
til Narsarsuaq og videre med den store S 61 helikop-
ter til Roskildes venskabsby Nanortalik, hvor vi bor i 

Rundrejse i Sydgrønland 8 dage i 
august
Med Foreningen NORDEN, Roskilde Afdeling

4 nætter på det kendte Hotel Kap Farvel i de bedste 
værelser med pragtfuld udsigt til fjeldet og havet. Det 
er rummelige værelser med eget bad, wc, tv og el-kedel. 
Alle måltider med lækker mad og kaffe indgår på hele 
rejsen. Der er hver dag program med f.eks. byvandrin-
ger, museumsbesøg, kaffemik hos grønlænder, lette 
vandreture i området og sejladser. Du kommer til ind-
landsisen i Tasermiutfjorden besøg i bygden Tasiusaq. 
Vi sejler med egen turbåd til Narsarsuaq. Undervej 
bader vi i de varme kilder på øen Uunartoq og kom-
mer på byvandring i Julianehåb (Qaqortoq). Vi bor i 3 
nætter på Hotel Narsarsuaq også i de bedste værelser. 
Udflugt med båd til Erik den Rødes boplads Brathalid 
og med båd ind i Isfjorden mellem de store betagende 
isfjelde.

Under rejsen forberedes og efterbehandles dagens pro-
gram under hyggelige former.
Alle måltider og udflugter er med i prisen. n

Fakta
Dette er »luksusrejsen« til en specialpris på 18.975 
kr.
Tillæg for enkeltværelser 2.200 kr. for hele rejsen.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos Alf Tornberg, 
tlf. 27 52 82 38

Mail : alf@nanortalik.dk
Du kan få tilsendt specialprogram.
Tilmelding hurtigst muligt.

Bertil Haarder



Til Island med Foreningen NORDEN  
i Allerød 1. juli – 9. juli 2010

Vandfald og vild natur

Oplev Islands barske højland ved Landmannalaugar, 
de frodige områder på Sydlandet og mange storslåede 
vandfald. Det bliver en tur, hvor der lægges vægt på 
naturoplevelser, gerne på steder, hvor der sædvanligvis 
ikke færdes så mange turister, og vi giver os god tid til 
at bevæge os rundt i de smukkeste områder af Island, 
også til fods. 

Vi besøger naturligvis også de klassiske steder som 
Tingvallasletten, det imponerende vandfald Gullfoss 
og de varme springkilder ved Geysir.

Vi skal høre spændende fortællinger om sagaerne 
og Islands historie. Turen rundes af med en dag i den 
livlige hovedstad Reykjavík med mulighed for at se 
håndskrifterne, besøge byens utallige museer eller bare 
gå på opdagelse på egen hånd.

Turen er ikke egnet for svært gangbe-
sværede. 

Torsdag den 1.7.: Keflavík – Laugarvatn

Der er afgang fra Kastrup kl. 14.00, og vi ankommer 
til Islands lufthavn Keflavík  kl. 15.10 (lokaltid), hvor 
bussen venter os. Der kan handles toldfrit og veks-
les penge i lufthavnen, hvorefter vi begiver os på vej 
mod Islands mest berømte område: Nationalparken 
Þingvellir, hvor det såkaldte Alting, grundlagt år 930, 
tidligere afholdtes og fastsatte islandsk lov. Sidst på 
dagen indkvarteres vi på det hyggelige Hótel Edda i 
byen Laugarvatn, hvorfra der i klart vejr er en strålende 
udsigt til vulkanen Hekla. Fælles middag om aftenen.
  
Hotel Edda, Laugarvatn, tlf. 00 354 444 4810.
Pæne værelser med bad/toilet på gangen. 

Fredag den 2.7.: Laugarvatn – Hálendismiðstöðinni 

Efter morgenmaden besøger vi Geysir, stedet med de 
varme springkilder. Ikke langt herfra ligger det impo-
nerende vandfald Gullfoss, som er én af den islandske 
sydkysts mange perler, og her er mulighed for at købe 
frokost. Turen går videre til Islands ældste bispesæde, 
Skálholt, og fortsætter ad primitive veje ind i det øde 
islandske højland, som byder på mange farvekontraster 
og storslåede udsigter, så vidt øjet rækker. Ved aftens-
tide når vi Hrauneyjar – et meget særpræget indkvar-
teringssted beliggende i unikke men øde omgivelser, og 
her mødes vi til fælles middag om aftenen.
Hotel Hrauneyjarmidstödin, tlf. 00 354 487 7782
Små primitive værelser med bad/toilet på gangen.

Lørdag den 3.7.: Hrauneyjarmiðstöðin – Landman-
nalaugar – Hrauneyjarmiðstöðin

I dag efterlader vi kufferterne og begiver os ind i 
naturområdet Landmannalaugar, som er et enestående 
og mærkværdigt landskab med svovlgule, jernrøde og 
ravnsorte klipper, ældgamle kratere og glimtende tur-
kisblå søer. Dagen er afsat til vandreture i det smukke 
område, og hotellet har sørget for madpakker. Der 
bliver også mulighed for at bade i heiti potturinn - 
den naturligt varme flod. Tilbage til fælles middag på 
Hrauneyjarmiðstöðin.

Hotel Hrauneyjarmidstödin, tlf. 00 354 487 7782 

Søndag den 4.7.: Hrauneyjar – Kirkjubæjarklaustur

På vej mod sydlandet kører vi gennem Islands ældste 
lavaområde Eldhraun. Vi gør ophold ved kløften Eld-
gjá, hvor vi går en tur, nyder hotellets frokostkurv og 
får glæde af endnu et smukt vandfald – Ófærufoss. Vi 
fortsætter sydøst på over det golde fjeld og gennem bru-
sende floder for at ende på Hótel Kirkjubæjar-klaustur 
i byen af samme navn. Fælles middag om aftenen.

Hotel Kirkjubæjarklaustur. Pæne store værelser med bad/
toilet på værelset.

Mandag den 5.7.: Kirkjubæjarklaustur –  Jökulsárlón 
– Skaftafell – Kirkjubæjarklaustur

Endnu engang kan vi efterlade kufferterne og begive 
os østpå for at besøge Jökulsárlón, den smukke glet-
scherlagune, hvor vi skal sejle en tur i et amfibiekøretøj 
blandt de hvide og turkisblå isbjerge. Herefter fortsæt-
ter vi til nationalparken Skaftafell, hvor vi går op til 
vandfaldet Svartifoss. Her kan vi nyde den medbragte 
frokost. Dagen byder også på Islands mindste kirke, 
Núpstaður, og vi skal se Dverghamrar, en fritstående 
og imponerende klippeformation i søjlebasalt.

Tilbage på hotellet spiser vi fælles middag om afte-
nen.

Hotel Kirkjubæjarklaustur

Tirsdag den 6.7.: Kirkjubæjarklaustur – Skógar

På vej mod det smukke Skógar krydser vi den enorme 
lavamark Eldhraun og standser første gang i den lille 
by Vík, hvor vi kan handle i den meget velassorterede 
uldbutik. Her er mulighed for at købe frokost. Fra Vík 
fortsætter vi til Dyrhólaey, som er en enorm klippe-
formation beliggende på en sort lavastrand og med en 



forrygende udsigt over Atlanterhavet. Vi ankommer til 
Hótel Edda Skógar sidst på dagen og skal, som afslut-
ning inden indkvartering og middag, se det 62 m høje 
betagende vandfald Skógafoss. Efter middagen bliver 
der mulighed for en ridetur rundt gennem de maleriske 
omgivelser i den lyse sommeraften.

Hotel Edda, Skogar, tlf. 00 354 444 4830
Bad/toilet på gangen. 

Onsdag den 7.7.: Skógar - Reykjavík

Onsdag morgen begiver vi os af sted mod Reykjavík 
og standser på vejen ved det høje vandfald Seljalands-
foss, som man kan gå om bagved. Vi gør holdt i en af 
de større byer på sydkysten, hvor der kan købes fro-
kost. Hvis vejret tillader det, tager vi en afstikker ned 
omkring den lille fiskerby Eyrarbakki og forbi den lille 
fine Strandarkirkja, som har en unik beliggenhed med 
en fantastisk udsigt over havet. Herefter besøger vi de 
stinkende svovlkilder og kogende mudderpøle i Krýsu-
vík og kører derefter langs den smukke sø Kleifarvatn 
for til sidst at ende i Reykjavík. Efter indkvartering 
på hotellet står aftenen til fri disposition og omfatter 
middag for egen regning.

Hotel Reykjavík

Bad/toilet på værelserne. Godt beliggende. Kort afstand 
til bycentrum.

Torsdag den 8.7.: Reykjavík – Reykjavík

Torsdag formiddag tager vi en rundtur i byen med bus 
og skal bl.a. se et af byens vartegn, Perlan, hvorfra der 
er en pragtfuld udsigt over byen. Vi besøger også det 
arkitektonisk særprægede og smukke rådhus, der ligger 
ud til søen Tjörnin. På turen rundt i byen kan man 
gøre sig bekendt med seværdigheder og vigtige gader. 
Rundturen ender ved Kulturhuset, hvor de legendari-
ske islandske håndskrifter, som er islændingenes uden 
tvivl største kulturskat, udstilles. Resten af dagen er til 
fri disposition, og der er gode muligheder for at shoppe 
sig fattig i Reykjavík. Her findes både uld, kunsthånd-
værk, solidt fritidstøj, designertøj, islandske helse- og 
skønhedsprodukter og vakuumpakket islandsk laks. 
Den sidste aften i Reykjavík mødes vi til en festlig 
afskedsmiddag.

Hotel Reykjavík

Fredag den 9.7. : Reykjavík – Bláa Lónið – Keflavík
Man kan ikke forlade Island uden at have været en tur 

i Bláa Lónið, Den Blå Lagune, så den besøger vi på 
vej fra hotellet til lufthavnen i Keflavík. Lagunen er 
det oplagte sted at få et afslappende og helsebringende 
bad i termisk opvarmet vand, inden man fortsætter 
hjemturen. I Keflavík kan man handle toldfrit og nå 
en kop kaffe inden afgang. Flyet mod København afgår 
kl. 13.15. og vi er hjemme ca. kl. 18.15.

Der tages forbehold for ændringer i programmet. n

Fakta
Pris pr. person kr. 11.900 * (inkl. skatter og afgifter)
Prisen inkluderer : 
 Fly t/r
 Transport iflg. program i røgfri bus
  8 overnatninger, dbl.-værelser, inkl. morgenmad, 

heraf
  4 nætter m. fælles bad/toilet og 4 nætter m. privat 

bad/toilet
  6 middage på hotellerne, 2-retters-menu, inkl. kaf-

fe/te
  1 afskedsmiddag i Reykjavík, 3-retters-menu, inkl. 

kaffe/te 
 3 frokostpakker
 Bidrag til Rejsegarantifonden
 Sejltur på Jökulsárlón

Tillæg for enkelt værelse er kr. 2.750.

Prisen inkluderer ikke:
  Drikkevarer til måltiderne udover isvand, som altid 

følger frit og rigeligt
 Mad, ud over det specifikt nævnte
 Badning i Blå Lagune (ca. dkr. 180)
 Entré til Kulturhuset (Håndskrifterne)

Arrangør : Foreningen Norden i Allerød.
 Teknisk arrangør: Team Island / KulturRetur A/S 
(medlem af Rejsegarantifonden)
Guide: Dansktalende guide (Nanna Kalkar).
 Rejseleder: Repræsentant fra Foreningen NORDEN, 
Allerød afd. (Rita Brandt)

Tilmelding og yderligere oplysninger : Rita Brandt, tlf: 
48 17 16 70 efter kl. 19.00. ritbrandt@mail.tele.dk 
eller Team Island, tlf: 86 12 18 49. info@team-island.
dk
* Der tages forbehold for større ændringer i pris- eller 
valutaforhold.



Langt ude i havet, et stykke nord 
for Göteborg, ligger Väderöerne, 
Sveriges yderste og mest vejrbidte 
forpost mod vest. På kortet blot 
nogle sorte, undselige krummer i 
det blå ocean, men på nært hold en 
række knortede og forblæste skærgårdsøer 15 km fra 
fastlandet. Her får det frådende Atlanterhav frit løb 
direkte ind mod kysten, men 3-400 øer og skær lig-
ger som en række gigantiske bølgebrydere og beskytter 
Bohuslänkysten for de værste stød.

Storön hedder hovedøen og er centrum i øgrup-
pen. Ramnö, Väderöbod, Torsö, Lyngö og Hamnerö 
er nogle af de andre, men de fleste er kun store, navn-
løse sten, smidt i havet af en rasende kæmpe en gang 
i urtiden. Generationer af lodser, fiskere, fyrpassere og 
deres familier har i århundreder fristet en vejrbidt til-
værelse her ude, fjernt fra verdens vrimmel. Farvandet 
er lumsk, og ingen kender tallet på de vrag, som i tidens 
løb er havnet på havets bund. Men ligeså voldsomt 
og dramatisk, ligeså blidt og syngende, som en svensk 
sommervise er her på stille, solrige dage.

I sommertiden er Väderöerne et yndet mål for fri-
tidssejlere, som i nogle hektiske sommeruger klumper 

sig sammen, så man næsten kan gå tørskoet over Rock-
an - det smalle sund mellem Storö og Ramnö. Men 
for den, som søger stilhed og ro udenfor sæsonen, kan 
det anbefales at aflægge et besøg på det lille, idylliske 
pensionat på Storön.

Havgudens kræfter

Nu var det ikke just stilheden og roen som prægede mit 
besøg på stedet. Min bror og jeg havde valgt midten 
af marts for vores årlige udflugt. Vejret var voldsomt, 
med høj himmel og hidsige kulingkast, og da vi stod 
på havnen i Fjällbacka, havde vejrguden pustet sig så 
voldsomt op, at man overvejede at indstille sejladsen 
ud til Väderöarna. Vindstød på op til 18 sekundmeter 
var lige i overkant for den lille motorbåd med plads en 
håndfuld passagerer og nogle sække proviant.

Alligevel lagde vi fra land, og med Michael Hansson, 
ejer af Väderöarna Vandrarhem Pensionat og Konfe-
rens ved roret, følte vi os i gode hænder. Vi var ikke 
kommet langt fra land, før vi fik Atlanterhavskræfterne 
at føle, men med bred fodstilling og et fast førergreb i 
håndtag og stoleryg lykkedes vi – over en time senere - 
at nå helskindet gennem bølgerne og ind i smult vande 
i Rockan.

Pensionatet er svensk idyl, når det er bedst og står 
i øjenfaldende kontrast til den voldsomme natur, lige 
udenfor døren. Det ville have passet bedre til en stille 
birkeskov ved en sø, og et flok lyshårede børn fra Bul-
derby. Men her klamrede det lille træhus sig til klip-
peknolden, mens havet buldrede og sendte grønhvidt 
skum i kaskader op over havnen og de små huse.

I tidligere tider var øen hjemsted for flere, i dag er 
husene nænsomt, men gedigent restaureret. Et pen-
sionat med 8 værelser, tilhørende konferencelokale, 
spise- og opholdsstue, køkken, sauna og plads til i alt 
30 gæster. Fjernsyn, radio og ure findes ikke, men hvad 
skal man med det, når  havet og storheden fylder alle 
sanser og gør dig ydmyg og lille ?

Vi rykker sammen….

Efter at have installeret os på et af rummene ovenpå, 
som alle er opkaldt efter lokale lodser og søfolk, gør vi 
klar til at indtage et lille velkomstmåltid. Vores værtinde 
har fulgt med os fra Fjällbacka og står parat med venligt 
smil og erfaring i at behandle let søsyge landkrabber 
på en stormomsust skærgårdsø. Jeg lister en tur rundt 
udenfor, og alt som er godt og svensk strømmer mig 
i møde. Vel er jeg inkarneret norsk-dansker, men bag 
om bølgebruset nyder jeg svage toner fra Jan Johansson 
og Evert Taube, og i »matsalen« er der blåbærsyltetøj, 
ternet dug og Carl Larsson.

Vi er syv små mennesker, som i et døgns tid har valgt 
at pleje samvær med havet, himmelen og det evindelige 

Af Terje Nordberg

Et døgn på den nøgne ø
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blæsevejr. Få kender hinanden, men når menneskenes 
børn mødes i den store natur, rykker de sammen. Har 
du hørt den sidste vejrmelding ? Kan vi komme hjem 
i morgen ? Har du flere søsygepiller ? Er der varmt nok 
i saunaen ?

Blufærdigheden er blæst væk, og vi tripper rundt om 
hinanden i halvmørket – kvinder og mænd – for, som 
Kim Larsen sang en gang for mange herrens år siden : 
»..vi er næsten ens når vi er nøgne«. Måltidet er prima 
og præget af den lokale kystgastronomi, og kokken i 
sit minikøkken svinger panderne og svarer villigt på 
alle spørgsmål. Til sidst falder vi alle lykkelige i søvn, 
berusede af god vin og koncentreret havluft.

….. Og springer som bjerggeder  
på fjeldet

Næste dag puster stormen sig op igen. 
Havet piskes til grønhvidt skum og slår 
næsten helt op til fyret. Nogle få vandresti-
er fører rundt om på klipperne, men hvor 
der ikke er sti er der alligevel vej, især, hvis 
man er udstyret med solide gummisko. 
Som legesyge gedekid hopper og kravler vi 
rundt på klippeknoldene og rejser os ind i 
mellem op og gør som der står i brochuren: 
»Andas ind – andas ut…njuut«.

Det med nydelsen er nemt nok, men 
det kan være svært at trække vejret selv, ja, 
i det hele taget holde sig oprejst. Brystkas-
sen presses halvvejs ind til rygmarven, og 
de få hår man har tilbage på hovedet, hav-
ner omme i nakken. Nysgerrige og vagt-
somme måger hænger over hovederne og 
styrtdykker pludselig ned i lille vig, hvor 
noget nyt er skyllet i land - en død sæl, 
et halvt blomkålshoved, en ternet bikini 
– og som atter flyder ud og væk når vinden 
vender og vandet vokser. Så sidder bjerg-
gederne igen til bords og nyder »potatis 
med sill och en nubbe dertil«.

Vi giver os god tid, for hjemfarten er udsat i nogle 
timer. Stormen vil ikke rigtig lægge sig, men havet 

Fakta
ww.vaderoarna.nu eller www.fjallbacka.net
Litteratur:
»Väderöarna« af Karl- Allan Nordblom (Skrifter udgi-
vet af Bohusläns museum og Bohusläns hembygds-
förbund, 1998) giver indblik i historik og hverdagsliv 
på øerne. Forfatteren er selv vokset op på Storön og 
giver i både tekst og billede et levende indtryk af ø-livet 
før og nu.

»…er skimrande og ljuvligt doftande« på den rå og 
ramsalte måde, som gør at vi slet ikke ville have haft 
noget i mod et ekstra døgn på den øde ø.

Sådan gik det ikke. Kaptajn Michael Hansson trod-
sede elementerne og styrede os sikkert tilbage til fast-
landet. Med let svajende skridt og et par dybe ind - og 
udåndinger satte vi atter kursen mod den velkendte 
verden.

Erfarne sømænd har allerede på 1600-tallet i vare-
taget lodsfunktionen for forbipasserende fartøjer i 
Väderö-gruppen. Efterhånden som skibsfarten tog 
til, etablerede man i 1754 en permanent lodsstation 
på Storön. Nytårsaften 1966 var lodsstationens sidste 
dag, men udkigspunktet på øens højeste punkr kan 
man stadigvæk se den meteorologiske vejrstation, som 
tidligere fandtes på øen. Väderöbod er i dag blevet en 

automatiseret vejrstation, som er anbragt ved siden af 
udkigspunktet på Storön. (Kilde : Wikipedia)

Väderöerne og farvandet omkring byder på noget 
af Sveriges bedste naturdykning, med stor artsrigdom 
både indenfor flora og fauna. Sigtbarheden plejer være 
rigtig god og dykningen er til alle, øvede som nybe-
gyndere. Man bestemmer selv, hvilken dybde man vil 
dykke på, og der er rigeligt at se på alle dybder. Bl.a. kan 
man dykke til vrag, foretage vægdykning, se hajer og 
ikke mindst Sveriges største hummer. Nedenstående 
webadresser giver information og vejledning til dem, 
der kunne tænke sig at stifte nærmere bekendtskab 
med Väderöerne. n
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Rabat til Foreningen NORDEN´s medlemmer

Det er lykkedes Foreningen NORDEN Nordjyllands kreds at opnå en rabataftale med rederiet Stenaline, 
der giver 10% rabat på ordinær billet, Flexi eller Premium, for bil og 5 personer. 

Det drejer sig om færgeruterne:
Grenaa-Varberg
Frederishavn-Gøteborg
Frederikshavn-Oslo

Aftalen gælder i hele 2010 - dog ikke i juli og august måned.
Bestilling på www.stenaline.dk og opgiv offerkode NORDEN for at opnå rabatten.
Ekspeditionsgebyr kr. 100,00 pr. telefon 96 200 200.

Torsdag den 12. august flyver vi kl. 15.10 fra Kastrup 
med »Norwegian« via Oslo til Tromsø.

Kl. 21.10 ankommer vi til Tromsø og kører videre 
med bus til havnen.

Kl. 23,45 går vi ombord på »Hurtigruten« med over-
natning ombord.

Fredag den 13. august skal vi opleve øgruppen, 
Vesterålen med ophold i Finnsnes – Harstad – Risøy-
hamn – Sortland og Stokmarknes, inden vi om aftenen 
anløber Svolvær for overnatning.

Lørdag den 14. august og søndag den 15. august er 
helliget Lofoten, hvor vi overnatter i rorbue i det meget 

idylliske Nusfjord eller Henningsvær, og kører udflug-
ter herfra.

Mandag den 16. august går turen videre fra Hen-
ningsvær til Narvik, hvor vi oplever Rombaksfjorden 
og trafikhavnen for svensk malm og træmasse, inden 
vi tirsdag den 17. august flyver med mellemlanding i 
Bodø og Oslo med ankomst 17.25 til Kastrup.

Rejsen er arrangeret af Foreningen NORDEN Fre-
derikssund-afdelingen i samarbejde Danmarks Natur-
fredningsforening med »Norden«-formanden i Frede-
rikssund som guide.

Endelige priser og brochure for turen tilsendes.  
Kontakt Ove Scheel Maglehøvej 9, 3600 Frederiks-
sund. Tlf : 47 31 67 19, eller ove@scheel.dk. 

Rejse med»Hurtigruten« til Vesterålenog Lofoten
Med Foreningen NORDEN Frederikssund-afdelingen 12. – 17. august 2010 :



1.dag : Vi starter fra Vordingborg Banegård kl.04,30 
kører ad E47 og kan samle op hele vejen til Helsin-
gør.

På vej op gennem Sverige gør vi holdt ved Motel 
Vatterleden for at spise frokost. Kl. 17 sejler vi med 
Tallink fra Stockholm til Helsingfors.

Middagen indtages, mens den naturskønne Stock-
holmske skærgård nydes, før vi går til ro i vore 2-pers. 
kahytter.

2.dag : Efter morgenmaden på skibet, kører vi en kort 
byrundtur i Helsingfors, hvor vi bl.a. besøger den 
smukke Tempelplads kirke og får et indtryk af 
»Den hvide hovedstad«, før vi kører mod den rus-
siske grænse.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Sct. Peters-
borg og bliver indkvarteret på Hotel Moskva, der lig-
ger centralt ved hovedgaden : Nevskij Prospekt.
Middag på hotellet.

3.dag : Vi møder den dansktalende guide og kører 
på byrundtur , hvor vi bl.a. ser Rostrumsøjlerne 
med udsigt til Peter Paul fæstningen, 
Isakkatedralen,Blodskirken og de 
imponerende bygninger på 
Nevskij Prospekt.

Efter frokost besøger vi Vinterpaladset , som er en 
eventyrlig oplevelse i sig selv. Om aftenen sejler vi på 
Neva, spiser middag og nyder folklore.

4.dag : Om formiddagen besøger vi Peter Paul Fæstnin-
gen og kirken (Dagmar) og om eftermiddagen kører vi 
til Pushkin, som er den tidligere zars sommerresidens 
med overdådigt udsmykkede sale og imponerende 
parkanlæg.

5.dag : Dagen starter med et besøg i parken ved Peters-
hof Paladset, Sct. Petersborgs Versaille , hvor der findes 
ikke færre end 150 fontæner.

Vi spiser frokost i Petershof, før vi kører ind til Sct.
Petersborgs centrum. Her bliver der tid på egen hånd, 
før vi kører tilbage til hotellet.

6.dag : Efter tidlig morgenmad kører vi fra Sct. Peters-
borg til grænsebyen Narva, hvor vi spiser frokost, før 
vi kører gennem Estland langs Den finske Bugt til den 
estiske hovedstad Tallinn. Indkvartering på hotel Scan-
dic Palace.

7.dag : Vi møder igen en dansktalende guide , der tager 
os med på en byrundtur i den historiske bykerne til 
domkirken, stedet, hvor Dannebrog »faldt ned«, Tor-
vet, bymuren m.m.. Efter frokost kører vi rundtur i 
omegnen. Her ser vi bl.a. Det berømte Sangstadium 
(sangfestival) og Kadriorg slotspark.

8.dag : I dag kører vi ud i landskabet , hvor vi besøger : 
Det danske Kapel, et vandfald, en fiskerlandsby og en 

herregård. Frokosten indtages på en gammel kro. 
Om aftenen kan der arrangeres billetter til fore-
stillingen De tre Musketerer i Nationaloperaen.

9.dag : Om formiddagen besøger vi frilandsmuseet 
Rocca-al.Mare. Sidst på eftermiddagen går vi om 
bord for at sejle fra Tallinn til Stockholm. Indkvar-
tering og middag på skibet.

10.dag : Efter morgenmad om bord, kører vi 
gennem Sverige hjem. n

Fakta
Tidspunkt: Søn 09 - 18.maj 2010
Befordring : Bus og færge
Overnatning : Hotel og kahyt
Guide / turleder : Lokal guide og Folke Hansen
Pris : Kr.9.992,- Tillæg for enkeltværelse / kahyt: 
kr.2.500,- Incl. helpension, visum og entreer jvf. pro-
gram.
Tilmelding : Senest man 01.marts til Folke Hansen
Ansvarlig arrangør : Foreningen NORDEN i Vording-
borg
Teknisk arrangør: Ørslev Gruppe og Specialrejser A/S

Suppl. info : Folke Hansen, Vognmandsmarken 66, 
4760 Vordingborg.
tlf : 24480372 / 25214130, e-post : Foki@mail.dk

10 Eventyrlige dage i Sct. Petersborg 
og Tallinn



Vidunderlige sensommerdage i 
Grønland
Med Foreningen NORDEN, Vordingborg.

Dag 1 : Vi mødes i Kastrup lufthavn kl.07,00 til gruppe-
check-in. Efter 4½ times flyvning lander vi i Sdr.Strøm-
fjord og bliver indkvarteret på Lufthavnshotellet.

Efter frokost kører vi i specielle køretøjer ca. 2 timer 
og når ud til Indlandsisen, hvor vi går det sidste stykke 
og kommer op på selve isen for skue ud over »det uen-
delig ishav«. Kl. 1830 middag på hotellet.

Dag 2 : Om formiddagen besøger vi det lille basemuse-
um og nyder det for os fremmede landskab. Der bliver 
mulighed for at køre en tur og se de mange moskus-
okser i området.

Kl.14.45 flyver vi til Jakobshavn og bliver indkvarte-
ret på det særdeles smukt beliggende Hotel Arctic. Her 
kan vi nyde landskab, hav og isbjerge de næste dage.

Dag 3 : Efter morgenmaden skal vi på kulturhistorisk 
byvandring i Jakobshavn.Vi besøger fiskerne på hav-
nen og sælgerne på »brættet«, hvor dagens fangst af fisk 
og fugle kommer ind.

Efter frokost skal vi til kaffemik og opleve denne 
specielle grønlandske skik, hvor vi får chancen for at 
møde grønlændere, se deres hjem og høre om livet på 
disse kanter.

Dag 4 : Om formiddagen er der mulighed for at gå en 
guided vandretur til den forladte boplads Sermermiut  
ca. 1½ km. fra Jakobshavn.

Efter frokost besøger vi en hundespandejer og hører 
om hundene samt får demonstreret slæde, pisk m.m. 
Herefter skal vi en tur i Zionskirken, hvor byens præst, 

Fakta
Tidspunkt : Tors 09 - tirs 14.september 
Befordring : Fly , skib, specialkøretøj og hotelbus
Overnatning : Hoteller
Guide/turleder : Lokal guide og Folke Hansen
Pris : Kr.15.745 for personer på 60 år og der over.
Tillæg for enkeltværelse kr. 2.800.
Fuld pension fra 1.dags frokost til sidste dags mor-
genmad.
Tilmelding : Senest den 15. februar til Folke Hansen
Ansvarlig arrangør : Foreningen NORDEN i Vording-
borg
Teknisk arrangør : Nordic Adventure Rejsebureau

Suppl. info : Folke Hansen, Vognmandsmarken 66, 
4760, Vordingborg, tlf : 24480372 / 25214130
e-post : Foki@mail.dk

Christian Tidemann causerer over kirken og dens 
historie på Grønland.

Vi skal også lytte til det lokale Grønlandskor som et 
festligt indslag i kirken.

Dag 5 : I dag skal vi opleve rejsens højdepunkt en hel-
dags sejltur til Rodebay ca. 15 km. nord for Jakobs-
havn. I bygden lever ca. 45 indbyggere, der er skole, 
kirke, købmand og endda en lille restaurant »H8«, hvor 
vi naturligvis skal spise frokost. En stor oplevelse rigere 
sejler vi tilbage til Jakobshavn.

Om aftenen er der afslutningsmiddag i hotel Arctics 
restaurant.

Dag 6 : Efter morgenmaden skal vi flyve via Sdr.Strøm-
fjord til Kastrup med forventet ankomst kl. 19,25. n

Rabat til Foreningen NORDEN´s  medlemmer

Det er lykkedes Foreningen NORDEN Nordjyllands 
kreds at opnå en rabataftale med rederiet Stenaline, 
der giver 10% rabat på ordinær billet, Flexi eller Pre-
mium, for bil og 5 personer. 

Det drejer sig om færgeruterne:
Grenaa-Varberg
Frederishavn-Gøteborg
Frederikshavn-Oslo 
Aftalen gælder i hele 2010 - dog ikke i juli og august 
måned. 
Bestilling på www.stenaline.dk og  opgiv offerkode 
NORDEN for at opnå rabatten om 100 kr. v/ tlf. 
bestilling.



– oplev gejsere, gletsjere og vulkaner 7. – 15. 
august 2010

På sydlandet i Island ligger byen Selfoss, Silkeborgs 
venskabsby. Efter islandske forhold er den med sine 
ca. 5.000 indbyggere en stor og vigtig serviceby, ikke 
mindst for landbruget. De første tre dage bor vi i nær-
heden af Selfoss. Både det naturfredede område Snæ-
fellsnes på vestlandet og Reykjaviks kulturelle og histo-
riske højdepunkter er der god tid til at fordybe sig i.

På disse 9 sommerdage vil den rejsende få en rigtig 
god fornemmelse af utroligt varierede islandske natur. 
Snedækkede vulkaner, spruttende gejsere og vilde 
vandfald vil du opleve. Du vil se Sydlandets store land-
brugsområde, der var centrum i middelalderens Island 
og også opleve én af de mest barske og øde fjeldveje, 
nemlig højlandsruten Kaldidalur (den kolde dal). Der 
er god tid til traveture langs Atlanterhavets store døn-
ninger, med fugle som selskab. Bestigning af en lille 
vulkan er blandt mulighederne...

K. Torben Rasmussen er rejseleder på turen. Han 
kender landet bedre end de fleste og er tidl. direktør 
for den fælles nordiske kulturinstitution Nordens hus i 
Reykjavik og desuden forfatter af Turen går til Island.

Ta´ med til Island med Foreningen 
NORDEN, Silkeborg afd.

Fakta
7.8. – 15.8.2010. Pris pr. person: kr. 12.100
Udførligt dagsprogram, oplysninger og tilmelding 
hos Britt Nielsen fra Foreningen NORDEN; tlf : 86 
84 56 74 el. 00 46 702 17 14 41 (mail : alex.britt@
nielsen.tdcadsl.dk)
Udførligt dagsprogram og oplysninger om rejsen 
hos den tekniske arrangør KulturRetur A/S (Team 
Island), Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj, telefon 86 
12 18 49 (mail : info@team-island.dk)

Det er en meget stor naturoplevelse at være ved Horn-
bogasjöen i Sverige, når de store traner i tusindvis 
ankommer for at danse deres parringsdans på mar-
kerne omkring søen. Det er et betagende optrin, som 
tilskuerne kan opleve på få meters afstand.

Området er i øvrigt rigt på svømmefugle, så det 
er ikke kun tranerne, der tiltrækker de besøgende. I 
denne bustur bliver der også mulighed for at se og høre 
om kultur og historie, når vi besøger Arns Rige, som 
beskrives i Jan Guillous bøger.

Program :
Vi kører med bussen mod vores indkvartering, som 
finder sted på Tidaholms Stadshotell i dobbeltværelser. 
Efter ankomsten spiser vi aftensmad.

Lørdag morgen spiser vi tidligt morgenmad, inden 
vi kører til Hornbogasjöen, hvor tranerne de næste 
timer ankommer efter at have tilbragt natten i rør-
skoven. De er interessant at se de store fugle lande og 
efterfølgende opføre parringsdanse på markerne. Vi 
tilbringer dagen i området og besøger også de store 
fugletårne og informationsstandere, der fortæller om 
fuglelivet og problemer med dræning af området.

Søndag forlader vi hotellet, når vi har spist mor-
genmad og ser lidt på de historiske seværdigheder i 
området. Efter frokosten nyder vi busturen gennem 
det smukke landskab på vej hjemad. n

Bustur : Se tranerne danse ved  
Hornbogasjöen i Sverige
Med Foreningen NORDEN - Roskilde Afdeling

Fakta
Afrejse fredag den 9. april 2010 kl. 13 kører vores 
bus fra Østergade ved Roskilde st.
Hjemkomst søndag den 11. april 2010 ca. kl. 20 til 
Roskilde Station.
Pris: 2480 kr. (ikke medlemmer + 200 kr.) Som dæk-
ker al transport, entre, 2 nætter på hotel i dobbeltvæ-
relse, alle måltider fra fredag aften til og med aftens-
mad søndag. Drikkevarer og udgifter i forbindelse med 
»kaffepauser« skal deltagerne selv betale.
Eneværelse koster ekstra 230 kr. for begge dage.
Tilmelding : Hurtigst muligt, så du kan sikre dig en plads 
efter »Først til mølle princippet«, til foreningens NOR-
DEN, Roskilde afd.

Kasserer Alf Tornberg, Orehøjvej 3, 4320 Lejre
Meget gerne på e-mail : alf@nanortalik.dk 
tlf. 27 52 82 38
Du får herefter tilsendt bekræftelse og regning med 
kontooplysninger.
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14. – 20. juni 2010

Program :
Mandag den 14. juni : Afrejse fra opsamlingsstederne 
om eftermiddagen og afgang med Stena Line fra Kiel 
kl. 19.00. Fra færgens panoramavinduer eller egne 
koøjer kan man nyde sejladsen gennem Kieler Bugt 
og Storebælt, og på skibets øverste dæk kan man dukke 
hovedet, mens vi sejler under broen, og kigge mod vest, 
hvor solen synker i havets skød - inden man tumler om 
i kahyttens køjer.

Tirsdag den 15. juni : Ankomst til Göteborg havn kl. 
09.00, hvorfra der køres mod den norske grænse. Besøg 
i Frederikstad, Nordens eneste bevarede fæstningsby, 
der er omgivet af voldgrave med vindebro og bastio-
ner. På de toppede brosten kan man gå rundt og se på 
renæssancehuse og empirebygninger til Slaveriet, der 
nu er museumsbygning. Frederikstad ligger smukt, 
hvor elven Glomma løber ud i Oslo fjord.  Efter besø-
get i Frederikstad fortsætter vi til Oslo, hvor vi sidst på 
eftermiddagen besøger Edvard Munch Museet, hvor vi 
bl. a. kan se det berømte maleri : Skriget. Aftensmad og 
overnatning på Quality Hotel 33 i Oslo.

Onsdag den 16. juni : Rundtur i Oslo med besøg i 
Vigelands skulpturpark og på Bygdøymuseerne, hvor 
vi besøger Vikingeskipshuset med verdens 3 bedst 
bevarede vikingeskibe og det eneste eksisterende dra-
gehoved fra vikingetiden – derefter kan man vælge 
imellem Kon-Tiki Museet eller Frammuseet. I Kon-
Tikimuseet kan man se sivbåden Ra samt den berømte 
tømmerflåde, hvori Thor Heyerdal i 1947 sejlede over 
Atlanten. Frammuseet er skonnerten Fram, der blev 
brugt til 3 store polarekspeditioner. Om eftermiddagen 
gør vi holdt ved kongeslottet, hvorfra man på egen 
hånd kan tage en strøgtur på Karl Johan mod Rådhuset 
og Nobels Fredscenter. Aftensmad og overnatning på 
Quality Hotel 33 i Oslo.

Torsdag den 17. juni: Afrejse om morgenen mod Lil-
lehammer. Undervejs køres forbi Eidsvoll, hvor Rigs-
forsamlingen mødtes og vedtog Norges grundlov den 
17. maj 1814 – en af de allerførste demokratiske for-
fatninger i verden. Videre herfra køres langs Mjøsen, 
Norges største sø, til Hamar, hvor vi besøger ruinerne 
af den gamle domkirke og Hamar Olympiahall – en 
enorm skøjtehal med 4.000 siddepladser og 4.000 stå-
pladser. Hallen har form som et omvendt vikingeskib 

og blev bygget til vinterolympiaden i 1994. Aftensmad 
og overnatning på Quality Hotel Hunderfossen i nær-
heden af Lillehammer

Fredag den 18. juni : Lillehammer med besøg i Mai-
haugen, der med ca. 170 bygninger er et af Nordeuro-
pas største frilandsmuseer med forskellige gårdtyper, 
sæterhytter og en stavkirke. I frokostpausen kan man 
på egen hånd besøge Norges olympiske museum eller 
gå en tur på strøget. Inden vi forlader Lillehammer 
besøger vi Sigrid Undsets hus, Bjerkebæk, der nu er 
museum, og sidst på eftermiddagen kommer vi til 
Ringebu, hvor vi går ind i den store stavkirke fra ca. 
1200. Over højfjeldet med en meget flot udsigt med 
mange fjeldtoppe kører vi til det historiske Fefor høj-
fjellshotell, der ligger i over 900 meters højde ca. 14 km 
fra Vinstra. »Etter anbefaling fra Fridtjof Nansen, falt 
valget på Fefor da den britiske polarforskeren (Robert 
Falcon Scott ) skulle prøvekjøre sine motorsleder. Den 
første store testen var om disse sledene ville greie knei-
kene fra Vinstra og opp til hotellet«, står der i en omtale 
af hotellet, og Scott skriver i sin dagbog : »Jeg lengter 
tilbake til vidunderlige Fefor - av alle steder jeg har 
besøkt er Fefor det beste«.

Aftensmad og overnatning på hotellet

Lørdag den 19. juni : Via den flotte højfjeldsvej, Peer-
Gynt-veien, til Gausdalen, hvor vi besøger Aulestad, 
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og museum. Museet bli-
ver efter en renovering genåbnet i maj 2010 for rigtig 
at kunne fejre 100-årsdagen for Bjørnstjerne Bjørnsons 
dødsdag. Videre til Den Olympiske fjellhall i Gjøvik. 
Hallen ligger 120 m inde i fjeldet og har 6.000 tri-
bunepladser. Den blev brugt som ishockey-arena ved 
vinterolympiaden i 1994. Videre mod Oslo, hvor vi, 
hvis tiden og vejret tillader det, gør holdt ved Holmen-
kollen, den store skihopbane med udsigt over hele Oslo 
og Oslofjorden. Med Stena Line kl. 19.30 – og vi kan 
i sommeraftenens lys i ro og mag sidde på færgen og 
nyde den smukke sejlads gennem skærgården i Oslo 
fjord

Søndag den 20 juni : Ankomst Frederikshavn kl. 07.30. 
Bustur gennem Jylland, hvor man kan stå af på de 
samme steder, som man ved rejsens begyndelse kunne 
stige på bussen. Forventet hjemkomst i Sønderborg 
lidt over middag. n

7- dages bus- og sejltur til  
Oslo og Gudbrandsdalen
Med Foreningen NORDEN – Sønderborg/Gråsten
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Fakta
Pris : kr. 4.495,- for medlemmer af Foreningen NOR-
DEN ved overnatning i dobbeltværelse. 
Tillæg for enkeltværelser og enkeltkahytter : kr. 1.712,- 
(vi vil være behjælpelig med evt. aftaler om værelses-
deling)
Tillæg for kahyt med koøje : kr. 165,-
Tillæg for ikke medlemmer : kr. 300,-
Indbefattet i prisen er busturen, sejltur og 2-sengs 
kahytter på Kiel-Göteborg og Oslo-Frederikshavn med 
Stena Line, overnatning på gode trestjernede hoteller, 
morgenmad og aftensmad på hotellerne i Norge, samt 
entreer på de destinationer, der i omtalen er nævnt 
som fællesarrangementer. 
Drikkevarer for egen regning.
Afbestillingsforsikring kan bestilles ekstra.
Arr.: Foreningen NORDEN i Sønderborg/Gråsten 
med DTF-travel i Hjørring som teknisk rejsearran-
gør.
Vi rejser i en moderne langtursbus med alle faciliteter 
fra Hjørring Turistfart. Kaffe mm. kan købes i bussen.
Opsamlingssteder: Fredericia banegård, Kolding 
storcenter, McDonald i Åbenrå, Augustenborg, Søn-
derborg, Gråsten og Padborg samt evt. andre aftalte 
steder på ruten.
Tilmelding og betaling af depositum senest 8. april 
2010 til:
Jens Peter Thestrup, Bjørnemosen 18,  6400  Søn-
derborg. 
Tlf. 7442 62 10. Mail: jenspeter@thestrup.net 
Eller til Jørgen Wrang, Lassensvej 14,  6300  Gråsten. 
Tlf. 7465 0182. Mail: j.wrang@bbsyd.dk 
Depositum kr. 2.250,- betales umiddelbart efter til-
melding.

Åland, opera i og medvirken af forfatteren Søren 
Sørensen.Tilmelding senest 1.maj.
Arrangør : Foreningen NORDEN i samarbejde med 
Schønberg Musik & Rejser og Foreningen NORDEN 
i Næstved. Rejseleder er den finsktalende operasanger 
Morten Schønberg Sørensen. Kontakt musikogrejser@
paradis.dk el. 57 64 53 54

Lørdag 10. juli 2. Vi kører fra Sjælland med opsamling i 
bl.a.Næstved, København og Helsingør. Med passende 
ophold kommer vi frem til overnatning i Södertälje.
Søndag 11.juli. Vi kører en byrundtur i Stockholm, 
der ender med tid på egen hånd i Gamla Stan. Ved 

Sommer rejse til Finland
10-17. juli 2010
Med Foreningen NORDEN – Næstved afd.

femtiden sejler vi mod Helsingfors og nyder undervejs 
den store buffet inkl. drikkevarer.
Mandag 12. juli. Efter ankomst kører vi byrundtur i 
den finske hovedstad og fortsætter ud på eftermidda-
gen mod overnatning i Lappeenranta/Villmanstrand. 
Undervejs gøres ophold i Runebergs by Borgå.
Tirsdag 13. juli. En dag i Søfinlands tegn ! Vi lægger ud 
med naturens vidunder Punkaharju, besøger kunstmu-
seet i grotterne i Retretti, inden vi fortsætter mod Savon-
linna/Nyslott, hvor vi om eftermiddagen har mulighed 
for en sejltur på de smukke søer omkring byen. Om afte-
nen er der mulighed for at se Puccinis opera Tosca ; det 
foregår på Olofsborg fra 1475 - en fascinerende og lidt 
anderledes musikoplevelse ! Overnatning i Nyslott.
Onsdag 14. juli. Vi har god tid til at køre vestpå og kom-
mer sidst på dagen til Åbo, hvor vi kan nå at se bl.a. Åbo 
Domkirke og Åbo Slot. Overnatning i Åbo.
Torsdag 15. juli. Vi tager morgenbåden fra Åbo til 
Åland, een af de smukkeste sejlture, man næsten kan 
forestille sig ! Det næste døgns tid udforsker vi Ålands-
øerne. Overnatning i Mariehamn.
Fredag 16. juli. Vi ser bl.a. Bomarsund fæstning og 
Jan Karlsgården, spiser ålandspandekager og nyder den 
ålandske natur, inden vi ved totiden igen går ombord 
på de store færger og nyder bordets glæder og den 
berømte, 3½ timer lange indsejling til Stockholm. 
Overnatning i Norrköping.
Lørdag 17. juli. Hjemme igen efter store oplevelser i 
nordiske lande. n

Fakta
Pris : 8.350 kr pr. person i det dobbeltværelse
Inkluderet er :
6 nætter på gode hoteller – Udvendig kahyt på sejltu-
ren Stockholm – Helsingfors
Dagssejlads Åbo-Åland og Åland - Stockholm
Busrejse med rejselederservice
Daglige indlæg fra forfatteren og finlandseksperten 
Søren Sørensen
7 gange morgenmad
3 gange stor buffet inkl. drikkevarer påViking Line
4 gange aftensmad og en gang natmad
Tillæg for operabillet : 975 kr
Tillæg for enkeltværelse : 1.995
Depositum kr. 1500 kr bedes indbetalt på konto nr. 
0354 – 6273 209 326.
Ønskes operabillet tilrådes hurtig tilmelding ; tilmel-
dingsfrist i øvrigt : 1. maj 2010
I forbindelse med denne rejse tilbyder Morten S. Søren-
sen at komme på besøg i afdelingerne og holde et 
foredrag med billeder om turen. Pris efter aftale.
Kontakt musikogrejser@paradis.dk | tlf 57 64 53 54 
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Torsdag den 3. juni :
Afgang i bus fra Horsens til Hirtshals, hvor vi kører 
ombord på færgen til Bergen. Vi spiser middag ombord 
(for egen regning) og sover i 2-mands kahytter.

Fredag den 4. juni :
Morgenmad ombord (for egen regning), og vi kører i 
land kl 8. Kørsel til hotel Quality Grieg Sandsli-Ber-
gen.
Kl 1000 : Byvandring med Gunnar Staalesen. I forbin-
delse med byvandringen er der frokost på restaurant 
Holbergstuen. Resten af dagen til fri afbenyttelse.
Middag på hotellet.

Lørdag den 5. juni :
1100 : Vi besøger Kunstmuseet og får en rundvisning i 
Rasmus Meyers samling, der bl.a. indeholder »Nasjo-
nalromantikk /romantikk m/bl.a. J. C. Dahl.  Realisme 
v Christian Krohg, og så er Munch representert med 
flest verk her«.
Eftermiddagen fri til indkøb m.v. Middag på hotellet.

Søndag den 6. juni :
Med vores bus til Myrdal, hvorfra vi tager med Flåm-
banen til Flåm, og herfra med skib gennem de meget 
smalle fjorde med meget stejle sider til Gudvangen, 

hvor vor bus venter, for at køre os tilbage til Bergen til 
middagen på hotellet.

Mandag den 7. juni :
1000 : Vi skal besøge Griegs hjem gennem mange år, 
Troldhaugen, hvor vi foruden et besøg i hjemmet, der 
er indrettet som museum, også skal have en lille kon-
cert, hvor vi skal høre klavermusik af Grieg. Derpå vil 
der være lidt tid til indkøb m.v. Middag på hotellet.

Tirsdag den 8. juni :
Vi forlader Bergen i vor bus, og kører ad den smukke 
Atlanterhavsvej til Stavanger. Undervejs skal vi se det 
berømte udsigtssted, Predikestolen, og en stavkirke vil 
der også blive tid til at besøge. Indkvartering og middag 
på Hotel i Stavanger.

Onsdag den 9. juni :
1000 : Stavanger er Norges olieby, hvor de store udvin-
dingsplatforme bliver bygget, og vi skal bese byggeplad-
sen og besøge Oliemuseet, inden vi hen på eftermidda-
gen kører ombord på skibet, der skal bringe os tilbage 
til Hirtshals.Vi overnatter atter i tomands kahytter ; al 
mad ombord er for egen regning.

Torsdag den 10 juni : 
Vi kører i land ved 8-tiden, og sætter kursen direkte 
mod Horsens, hvor vi forventer at være først på efter-
middagen. n

Vi følger op på sidste års fine tur til Færøerne ved at 
rejse til Grønland i 2010.

Programmet vil se sådan ud – i grove træk – og 
vil foregå ved månedsskiftet august-september 2010. 
På denne tid står farverne helt skarpt og myggene er 
næsten væk.

Dag 1 : Fly Kastrup-Narsarsuauq. Besøg på Erik den 
Rødes hjemsted

Dag 2 : Helikopter til Qaqortoq, hvor vi skal bo de 
kommende dage. Byrundtur.

Rejse til Bergen-Stavanger 3. – 10. 
juni 2010 med Foreningen NORDEN, 
Horsens

Fakta
Pris for rejsen bliver 7.499,- kr. 
Tilmelding kan ske til Niels Bundgaard tlf. 7565 
7248
Mail : nhbu@stofanet.dk
Helt færdigt program vil foreligge senere.

Foreningen NORDEN, ÅRHUS 
Turen går til Sydgrønland i år! 
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Fakta
Prisen vil være omkring 13.500 kr. pr. person. 
Bestil udførligt program med eksakt pris og dato hos 
Foreningen NORDEN, Århus, tlf : 86 12 18 49 (Torben 
Rasmussen) eller tlf : 86 15 62 23 (Torkil Würtz)

Syv-dages tur til Estlands hovedstad 
Tallinn og Harju amt.
Med Foreningen NORDEN - Nykøbing Falster 
afdeling

Foreningen NORDEN i Nykøbing Falster fortsætter 
succesen og arrangerer igen en rejse, der i år går til 
Estlands hovedstad Tallinn og Harju amt, som i år er 
blevet Guldborgsund Kommunes venskabsby.

Rejsen byder på interessante besøg og udflugter til 
forskellige seværdigheder.

Rejsen starter i Nykøbing F, 
derefter med bus til Stock-
holm, hvorfra vi sejler til 
Tallinn i Estland. Under 

overfarten er der middag, 
overnatning i 1 eller 2 per-
soners kahyt samt mor-
genmad. Indlogering 

på 4* hotel, hvor vi 
skal bo i 5 dage.

Fakta
Tidspunkt : tir den 7. – man den 13. september 
2010.
Pris : ca. 4.275 kr. inkl. bus, hotel m/½-pension (enkelt-
værelsestillæg 800 kr.) samt entréer. Prisen kan redu-
ceres, hvis kommunen bevilger et tilskud.
Prisen er beregnet med 40 deltagere.
Befordring : bus og færge.
Overnatning : moderne 4* hotel, beliggende centralt 
iTallinn.
Arrangør : Foreningen NORDEN Nykøbing Falster
Turledere : Erna og Bent Jensen.
Tilmeldingsfrist : senest 15. april. Efter først til mølle 
princippet.
Tilmelding/Supp.info : Bent Jensen, Angelikvej 14, 
Marielyst, 4873 Væggerløse, tlf. 54177173, e-mail : 
ebj@marienet.dk

Dag 3 : Sejltur til Hvalsø Kirkeruin og Upernarviarsuk 
Forsøgsstation

Dag 4-6 : Til fri disposition – måske besøg på skole eller 
anden institution

Dag 7 : Sejltur fra Qaqortoq, via Qooroq Isfjord, til 
Narsarsuauq

Dag 8 : Fly Narsarsuauq-Kastrup

Vær med til at skabe en god tur !
Bestyrelsen

Oplev Tallinn, som betyder »den danske by«. Valde-
mar Sejr indtog byen i 1219 og det var her Dannebrog 
faldt ned fra himlen. Byen er optaget på UNESCOs 
verdensarvsliste med sin fine gamle middelalderby.

Estlands hovedstad er den smukkeste og den bedst 
bevarede middelalderby i Baltikum. Den charmerende 
gamle bydel, Vanalinn, med gader og stræder byder på 
en lang række historiske seværdigheder. Her findes bl.a. 
en næsten intakt bymur med vagttårne, gotiske kirker 
og Nordeuropas ældste rådhus.

Besøg i domkirken, Toomkirik, der er Estlands 
lutherske hovedkirke, den er byens ældste kirke og 
sandsynligvis grundlagt af danskerne i 1219.

Endvidere besøges Toompea slot bygget på funda-
mentet af den fæstning som blev anlagt af estiske stam-
mer i begyndelsen af 900-tallet på toppen af Toompea.

Desuden besøg i den russisk-ortodokse Aleksander 
Nevskij-katedralen, som er beliggende på det højeste 
punkt i Tallinn.

Udflugt til Frilandsmuseet Rocca al mare, som bety-
der »klippen ved havet«. I området ses bl.a. bonde-
gårde, en mølle, estisk sauna, smedje og kapel.

Tur til den gamle danske by Rakvere, som var en del 
af det danske Nordestland under konge Erik Menved. 
Det er en velbevaret 1300-tals fæstning, som stadig er 
under restaurering.

Desuden besigtiges Tallinns største og smukkeste 
park, Kadriorg parken, der er anlagt omkring Zar Peter 
den stores sommerslot, Kadriorg, som han opførte til 
sin hustru Katarina i 1700-tallet.

Besøg på det danske kulturinstitut i Tallinn, hvor vi 
får et indblik i kulturinstituttets arrangementer.

Endvidere vil der blive lejlighed til at shoppe på egen 
hånd samt besøg på marked. n
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Sommerrejse til Sverige og Finland
Med Foreningen NORDEN, Nakskov afd.

1. dag. Tirsdag d. 27. juli. Kørsel ca. 800 km. fra Nak-
skov.
Afgang kl. 06.00 fra Krøyers Gård i Nakskov. Opsam-
ling mulig langs E 47 til Helsingør.
Udrejse via færgeoverfarten Helsingør – Helsingborg. 
Direkte ad motorvej mod Stockholm.
Frokostpause undervejs. Frokost inklusive. (Excl. drik-
kevarer).
Indkvartering : Ibis Hotel Hägersten, 8 km. fra Stock-
holm centrum. 
Bad/dusch og wc på værelserne.
Aftensmad på hotellet. Inklusive. (Excl. drikkevarer). 

2. dag. Onsdag d. 28. juli . Kørsel ca. 20 km.
Kl. 09.00 – 12.00. Bussightseeing i Stockholm. Kl. 12.00 
– 15.30. På egen hånd i centrum. Frokost ikke inkl.
17.00 færgeafgang m/ Silja Line til Helsingfors. Ind-
kvartering i udvendig dobbelt- eller enkeltkahyt.
Aftenbuffet inkl. øl/vand og vin ad libithum er inklu-
deret.
 
3. dag. Torsdag d. 29. juli. Kørsel ca. 370 km
Morgenbuffet på færgen. Inkluderet.
Kl. 09.55 ankomst Helsingfors. Kl. 10.00 - 12.00 Bus-
sightseeing. Kl. 12.00 – 14.00 på egen hånd i centrum. 
Frokost ikke inkl.
Herefter direkte til Varkaus.
Indkvartering for 3 nætter på Hotell Oscar i Varkaus. 
Central beliggenhed. 
Bad/dusch og wc på værelserne. 
Aftensmad på hotellet. Inklusive. (Excl. drikkevarer).  

4 dag. Fredag d. 30. juli. Kørsel ca. 250 km. 
Morgenmad på hotellet. Varkaus - Savonlinna : 85 
km. 
Kl. 09.30 - 11.30. Bussightseeing i Varkaus m/ guide. 
Kl. 12.00 Bustur til Savonlinna.
Kl. 14.00 er der et 80 min. cruise på søen Saimaa med 
det over 90 år gamle dampskib Paul Wahl. Frokost på 
båden (excl. drikkevarer).
Herefter på egen hånd.
Kl. 19.00 er der mulighed for Operaforestilling »Figaros 
Bryllup«. Billet ikke inkluderet i turens pris. Tilkøb !
Vi har reserveret de bedste billetter : € 149 = DKK. 
1.125 pr. person. Forudbestilles ved tilmelding. Billet-
ter kan ikke refunderes.
For ikke-operadeltagere køres en aftenudflugt. Fælles 
hjemtransport til hotellet efter operaforestilling.

5 dag. Lørdag d. 31. juli.
Morgenmad på hotellet.
Formiddagen og frokost på egen hånd i Varkaus.
13.30 : Water Town sightseeing platform. 14.30 : Taipa-
le Canal området og Canal Museum. 15.45 : Varkaus 
Museum.
Aftensmad på hotellet. Tidspunkt afhænger af koncert 
om aftenen.
Aften : Tilkøb. Mulighed for koncert i Varkaus. The 
Avanti Chamber-Orchestra. Priser foreligger endnu 
ikke.
6. dag. Søndag d. 01. august. Kørsel ca. 470 km.
Morgenmad på hotellet.
Afgang kl. 08.00. Der køres via Jyväskylä (83.000 inb.) 
og Tampere (205.000 inb.), hvor der er frokostpause. 
Ikke inkl.
Ankomst Turku/Åbo sidst på eftermiddagen.
Kl. 20.15 færgeafgang m/ Silja Line til Stockholm. Ind-
kvartering i udvendig dobbelt- eller enkeltkahyt.
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Aftenbuffet inkl. øl/vand og vin ad libithum er inklu-
deret.

7. dag. Mandag d. 2. august. Kørsel ca. 800 km. til 
Nakskov. 

Bemærk. Der er ikke inkluderet morgenmad på færgen, 
da der er ankomst allerede kl. 06.10 i Stockholm. Er der 
behov så er det for egen regning. I stedet er der bestilt 
morgenmad på restaurant i Stockholms udkant.
Derefter direkte ad motorvej til Helsingborg.

Fakta
Priser : v/ min. 30 deltagere. I dobbeltværelse. Kr. 
5.950 Inkl. bus, færgeafgifter,
- erfaren chauffør. 
- frokost på udrejsedagen 
- 1 nat på Ibis Hotel Hägersten, inkl. aftensmad (2 ret-
ter) + morgenmad
-2 nætter i udvendig dobbeltkahyt, inkl. 1 x morgenmad 
+ 2 x aftenbuffet, hvor drikkevarer er inkl. jfr. beskri-
velse
- 3 nætter på Hotel Oscar i Varkaus, inkl. 3 x morgen-
mad + 2 x aftensmad (3 retter)
- cruise i Savonlinna inkl. frokost 
- entre til museer i Varkaus + guide i Varkaus 
- morgenmad i Stockholm på hjemrejsedagen 
- frokost på hjemrejsedagen 
Prisen er exclusive
- eventuelle entreudgifter
- drikkevarer (er dog inkl. på færgerne)
- frokoster dag 2, 3, 5 og 6
- aftensmad dag 4
- billet til koncert og opera
Tilkøbsmulighed : Pr. person,
Enkeltværelse, 4 nætter på hotel og 2 x enkeltkahyt på 
færgeoverfarter (begrænset antal) Kr. 1.650
OBS! Kun enkeltværelse på hoteller, men dobbeltkahyt 
på de 2 færgeoverfarter kr. 870
Billet til Opera i Savonlinna d. 30.07. - bedste kategori 
- skal bestilles ved tilmelding. Kan ikke refunderes ! – kr. 
1.125
Se evt. mere på : http://www.operafestival.fi/In_Eng-
lish/Front_Page.iw3
Billet til aftenkoncert i Varkaus - pris foreligger endnu 
ikke.
Praktiske oplysninger :
Bussen er røgfri.
Øl-vand-kaffe/te kan købes i bussen under hele turen, 
(brug danske kroner).
Rejse- og afbestillingsforsikring.
Vi anbefaler vore gæster at kontakte eget forsikrings

Frokostpause undervejs. Frokost inklusive. (Excl. drik-
kevarer).

Færge Helsingborg – Helsingør.
Herefter afsætning af passagerer. n

Fakta - fortsat
selskab. Mange er i forvejen dækket gennem andre 
forsikringer.
Litteratur.
Vi medbringer i bussen en del materiale og brochurer. 
Kan lånes under turen.
Plads i bussen.
Ved bestilling af turen er det muligt at reservere plads 
i bussen efter »først til mølle princippet«.
Opsamlingssteder.
Bussen udgår fra Nakskov. Mulighed for opsamling 
langs E 47 på Lolland-Falster og Sjælland. 
Alle gæster vil modtage besked om opsamlingstids-
punkt og –sted.
Bestilling / depositum.
Bestilling senest den 15. marts 2010 til fa. Kruse 
A/S, Nakskov afd. tlf. kl. 08-16 : 5492 0679. Eller pr. 
brev/e-mail.
Senest 14 dage efter bestilling bedes man indbetale 
depositum, kr. 1.000 pr. person. Beløbet bedes indbe-
talt på vor konto i Lollands Bank, reg. nr. 6520, konto nr. 
2033525. Tekst : Norden 2010. Restbeløb indbetales 
på samme konto senest 30 dage før afrejse.
Tilmeldinger efter den 15. marts 2010 forudsætter at 
hoteller/rederi bekræfter at have plads.
Andet :
- turen gennemføres ved minimum 30 deltagere
-  hvis turen aflyses vil De modtage besked herom senest 
4 uger før afrejse sammen med tilbagebetaling af ind-
betalt depositum

-  vi anbefaler at medbringe en lille pude el. lign. i bus-
sen

-  der kan kun anvendes svenske Kroner til betaling i 
Sverige og Euro i Finland.

-  Finland er i anden tidszone, + 1 time ved indrejse og 
1 time ved udrejse.

Yderligere oplysninger/forespørgsler om turen - kon-
takt venligst Kruse A/S på tlf. 5492 0679, spørg efter 
Poul Henning Christensen.
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Samernes vintermarked 
i Jokkmokk
30.januar - 8. februar 2010
I over 400 år har samerne hvert 

år afholdt deres vintermarked. Et overflødigheds-
horn af kulturelle, musikalske og kunstneriske 
oplevelser samt et udendørs marked der kan tage 
pusten fra enhver.

Mere end 500 boder med alt fra det smukkeste same-
sløjd til dybfrosne flødeboller. Dagene inden markedet 
bruges på langtur i den smukke arktiske vinter, besøg 
hos lokale kunstnere, byvandring, besøg på Ájtte, 
svensk fjeld- og samemuseum m.m.

Vi bor på hotel Gästis lige midt i hjertet af Jokkmokk 
og i umiddelbar tilknytning til markedspladsen. Rejsen 
foregår med tog.

Sápmi
samernes smukke land nord for polarcirklen i Sverige

Pris : 11.410,00 DKK i pr. pers. i d. rum 
12.815,00 DKK pr.pers i e.rum
Rejsen 2011 finder sted 29.januar - 7. februar.

Akrylmalekursus med  
danskunderviser i Kvikkjokk
13.-20. september 2010
Akrylmalekursus med dansk underviser i Sápmis 
fantastiske flammende efterårslandskab i den lille 
kirkeby Kvikkjokk hvor vejen ender og national-
parken Sarek tager over med sine smukke bløde 
fjelde. Rejsen foregår med fly. Læs mere på www.
sn-rejser.dk eller ring efter brochure !

Hotel
Hotel Gästis
www.hotell-gastis.com

Teknisk arrangør:
bis@snr.se
www.snr.se
Medlem af den svenske 
rejsegarantifond

Rejseleder/info/tilmelding
Mette Rubin
Thorkildsgade 60 st.tv.
5000 Odense C
63 12 20 36 / 20 62 39 59
metterubin@galnet.dk
www.sn-rejser.dk

H.E. Sørensens bøger om de nordiske lande

Alle 
tre

 bøger 

Nu ku
n kr

.150,-

på landsko
ntor

et

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

indviklet stof letforståeligt og spændende. Man er simpelthen i godt selskab, og går turen nord på denne 

sommer, er det mere end oplagt at medbringe H.E. Sørensens bøger som vejviser«.

Anette Jensen - leder af Nordisk Informationskontor (Flensborg) i Flensborg Avis
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I dag er der mange hindringer som spænder ben for 
den nordiske forbruger. Hvis du køber en skjorte i 
en svensk butik i Malmø, kan du ikke bytte den i 
den samme kæde på den anden side af Øresund. Og 
hvis du skal sende 100 kroner fra en nordisk bank til 
en anden, kan du risikere at skulle betale 105 kroner 
for at modtage dem. For at komme hindringerne til 
livs og forbedre det nordiske samarbejde på forbru-
gerområdet, skal forbrugersamarbejdet i Norden for-
maliseres. 

I Norden har vi en fælles forbrugerkultur, meget 
bevidste forbrugere og en tradition for stærke forbru-
gerorganisationer. Forbrugerorganisationerne sam-
arbejder med erhvervslivet, og det er almindeligt at 
erhvervslivet lytter til forbrugerne. Sammen kan de 
nordiske lande påvirke og inspirere i forhold til for-
brugersager i EU. Vi mener at det nordiske samarbejde 
kan gøre en forskel på det forbrugerpolitiske område, 
og derfor skal forbrugersager igen ind på den officielle 
dagsorden for samarbejdet.

På trods af at de nordiske lande tydeligvis har meget 
til fælles på forbrugerområdet, blev det formelle for-
brugerpolitiske samarbejde i Nordisk Ministerråd ned-
lagt i 2005. Dette ønsker vi at ændre på.

Vi har mange fælles udfordringer i Norden som er 
knyttet til forbrug, eksempelvis etisk forbrug, klima, 
personbeskyttelse, børn og unge samt kopiering af 
ophavsretligt materiale. Det er gavnligt for Norden 
at samarbejde om vores fælles udfordringer. Desuden 
giver det god mening for Norden at samarbejde inden 
for EU.

Forbrugerspørgsmål fylder meget i EU, og EU 
tager mange initiativer på forbrugerområdet. I fæl-
lesskab kan Norden påvirke og inspirere EU i for-
brugersager, og det nordiske samarbejde bør, som 
vi ser det, foregå i to faser. Først i den tidlige fase 
med henblik på at samarbejde om at påvirke regel-
værksprocesserne og andre initiativer fra Kommis-
sionen. Derefter kan Norden samarbejde om den 
nationale gennemførelse af EU-retsakterne, når 
beslutningerne er taget i EU.

Men det nordiske forbrugersamarbejde har 
også en klar berettigelse, som rækker videre end 
det som angår EU. Forbrugerinteresserne i Norden er 
ofte sammenfaldende, og derfor er der en stor poten-
tiel nytteværdi i at samarbejde. Sammen kan de nor-
diske lande være med til at påvirke de internationale 
standarder. Som eksempler på hvad Norden allerede 
har opnået før det officielle nordiske forbrugersamar-
bejde blev nedlagt i 2005, kan vi nævne det nordiske 
miljømærke ›Svanemærket‹ og forbrugerparagraffen i 
Maastricht-aftalen. 

Vi mener at det nordiske forbrugerpolitiske samar-
bejde igen skal formaliseres, således at vi i fællesskab 
kan påvirke blandt andet EU’s forbrugerpolitik og de 
internationale forbrugerstandarder. n

Ville Niinistö (de grønne), Finland
Henrik Dam Kristensen (S), Danmark

Hans Wallmark (m), Sverige
Medlemmer af Medborger- og 

Forbrugerudvalget i  Nordisk Råd.

Forbrugerne har behov for det nordiske samarbejde
Fælles debatindlæg af tre nordiske politikere

Henrik Dam Kristensen



-Det nordiske samarbejde er vigtigere end 
nogen sinde, nu hvor en ny europæisk og 
global dagsorden er sat. Nordens styrke byg-
ger på et folkeligt regionalt samarbejde, hvor 
Foreningen NORDEN har stået stærkt. 
– Gør vi også det i fremtiden ? sagde med-
lem af Foreningen Nordens forretningsud-
valg, kredsstyrelsesmedlem og formand for 
Rudersdal- afdelingen, Georg Møller, ved 
en konference afholdt af Foreningen Nor-
den i Syd - Sverige den 2. oktober.

-Vi har brug for at revitalisere visse 
områder af vores arbejde. Et svagt led 
i fremtiden er vores venskabsbysamar-
bejde, hvor jeg finder, det er vigtigt at 
finde vores egne ben inden for det nordi-
ske område, inden vi søger alliancer med 
andre lande – bl.a. de baltiske lande. Ikke 

at vi skal vende dem ryggen, men før vi 
kan vise et konstruktivt samarbejde med 

dem, er det vigtigt, at vi først får styr på vores 
egne problemer.

-Jeg tror ikke, der er uenighed om, at vi 
fortsat skal bygge på bredt folkeligt grundlag. 

Men så er det afgørende, at vi fast-
holder og videreudvik-

ler det folkelige 

samarbejde. 
Hvis vi ikke 
tænker langsigtet 
og planter nogle frø, som 
vores efterfølgere kan høste af, så fort-
sætter vi på et skrøbeligt fundament.

-Det er her jeg mener, at Øresunds-
gruppen bør vise vejen for alle de andre 

grænseregionale samarbejdsmuligheder i Nor-
den. Igennem flere år har der været et samar-
bejde foreningerne imellem på tværs af Øre-
sund. Men deltagerne i Danmark kom primært 

fra Hovedstadsregionen. Der er en masse venskabsby-
relationer mellem skånske og sjællandske kommuner, 
dem skal vi have med ind i fremtidens samarbejde.

Kende vores besøgelsestid
-Ikke alene form men også indhold er vigtig. Vi skal 
kende vores besøgelsestid i Foreningen NORDEN, 
hvis vi vil være med på den fremtidige bane, der styr-
ker de folkelige bånd over Øresund. Vi skal prøve at 
finde nogle fyrtårne for at vise, at vi fortsat spiller en 
central rolle.

-På dén baggrund blev Øresundsgruppen dannet, 
og har som formål at være en paraplyenhed, der over-
ordnet medvirker til at styrke båndene mellem ven-
skabsbykæder over Øresund.

-Vi kan ikke gøre det alene, dels skal vi påvirke den 
officielle nordiske beslutningsproces, dels skal vi have 
den nordiske nærhed ind i børn og unges bevidsthed 
og dels skal vi søge samarbejde med andre folkelige 
foreninger med samme mål.

-Fornyelsen skal komme fra os – græsrøddernes frie 
debat, hvor de bedste ideer kan påvirke den officielle 
beslutningsproces. Den folkelige interesse for deltagel-
se påvirkes af mulighederne for indflydelse. Det forud-
sætter at nordiske samarbejder åbner sig yderligere over 
for de frivillige organisationer.

Georg Møller fortsatte :
-Jeg startede med at spørge, om Foreningen NOR-

DEN er i bevægelse. Jeg kan supplerende spør-
ge: Er vi ved at dø af vores tidligere 

historiske succes ? Kan 

alle andre foreninger 
med nordiske relationer klare sig 
uden os ?Til det sidste : Nej vel. Vi er her i dag og 
vi er her morgen. Skal vi ikke blive enige om, at det er 
udgangspunktet. Men vi skal se risiciene i øjnene. Vi er 
ikke gode til at markedsføre vores strategi og handlin-
ger. Vi skal være bedre til at sætte dagsordenen.

Er Foreningen Norden også det ?

Georg Møller



Venskabsbysamarbejdet ændres
-Den største risiko er, at venskabssamarbejdet svækkes 
overalt i Norden. På grund af kommunal strukturre-
form, der skaber store kommunale enheder trækker, 
flere kommuner sig tilbage i samarbejdet og overla-
der et gab, som mange af vores foreninger ikke kan 
udfylde.

-I Danmark er der en tendens til, at kommunerne 
skifter begrebet venskabsbyer til bypartnerskaber. Det 
vi hører og fornemmer i Danmark er, at danske kom-
muner ikke længere ønsker at basere venskabsbysam-
arbejdet på regelmæssige indholdssvage sammenkom-
ster. Kommunerne er i stigende grad begyndt at stille 
sig selv spørgsmål, om det ikke er muligt at putte mere 
fagligt og politisk indhold i venskabsbysamarbejdet.

-Så vi vil nok i de kommende år se bypartnerskaber, 
hvor deltagerne vil aftale, hvad der er omdrejnings-
punktet for samarbejdet. Det fælles udgangspunkt 
skaber således rammer for samarbejde og definerer 
indholdet i partnerskabet, der ikke behøver at være en 
permanent tilstand. Tidsrummet er ikke det afgørende 
– det er insisteren på udbytte derimod.

-I et sådant partnerskab glemmer man ofte For-
eningen NORDEN. Jeg oplever, at kommuner siger, 
at vores ikke er anderledes end de hundredvis andre 
foreninger. Jo vi er ! Og hvis de ikke ved det, er det vores 
opgave at fortælle hvorfor. Foreningen NORDEN skal 
finde en platform, der udvikler den folkelige kontakt 
over grænserne. Vi skal bidrage til nordisk samarbejde 
med folkeligt grundlag og fælles værdier og mål.

Øresundssamarbejde
-For at starte et sted, har jeg sat fokus på Øresundsre-
gionen og det folkelige kulturelle netværk, som en del 
af Foreningen NORDENs indsatsområder. Og det er 
velvidende, at vi er i konkurrence med andre tværgå-
ende foreninger. Men mener vi det alvorligt, så må 
vi vise, at vi er bedre, qua det, at vi dels bygger på et 
udstrakt kulturfællesskab, dels at den folkelige kontakt 
over grænserne har været vores profil.

-Svenskere suser over broen for at arbejde i Køben-
havn og flere og flere danskere bosætter sig på den 
svenske side af Øresund. Hvordan kan vi fange dem i 
vores forening ? Det kan vi bl. a.ved at skabe attraktive 
kulturtilbud med fokus på det nordiske. Vi kan også 
afholde konferencer, hvor andre foreninger inviteres.

-Mit oplæg er, at de respektive nordiske foreninger i 
Skåne/Sjælland styrker det kulturelle sam-

arbejde på tværs i Øresunds-
regionen for :

- at styrke udviklingen i de nordiske foreninger i Skåne 
og på Sjælland.
- at fremme bindingen og fællesskabet over Øresund og
- på længere sigt medvirke til, at koble kultur og 
erhverv.

-Som sagt er der er mange som rejser over Sundet i 
begge retninger for at arbejde og mange som gensidigt 
besøger spændende kulturarrangementer. Landegræn-
sens betydning er blevet meget mindre. Og om 10 år 
tænker man ikke på om man bor i Sverige/Danmark. 
Nej – man bor i metropolregionen Øresund.

-Foreningen NORDEN har et ansvar som kontakt-
skabende brobygger. Der er behov for, at vi formulerer 
en tidssvarende og åben politik, som kan indfange de 
nye impulser. Til at fremme dette skal vi udnytte vores 
kulturelle tilbud. Vi har korte afstande og et mangfol-
digt kulturliv. Vi har et rigtigt godt udgangspunkt for 
at skabe et godt samarbejde. Formålet er gennem akti-
viteter at finde drivkraft i en holdbar udvikling inden 
for Foreningen NORDEN.

-Øresundsbroen bliver 10 år i 2010. Vi vil se forskel-
lige initiativer i den anledning. Her skal Foreningen 
NORDEN være med for at rette opmærksomheden 
på vores eksistens og mål for en folkelig mødeplads i 
regionen. Vi skal også sætte fokus på de politiske led, 
vi skal blande os i den politiske debat, der vedrører 
det nordiske :
- vi skal efterlyse flere initiativer fra den svenske og dan-
ske regering med henblik på at udbygge samarbejdet i 
Øresundsregionen, for den har en unik mulighed for at 
placere os som en stærk metropol i Europa.

-Det første skridt er dialog, og de møder vi har haft 
i Øresundsgruppen og dette arrangement er udtryk for 
vilje til at finde modellen via et samarbejde på tværs 
af regionen, hvor vi med vores forskellige styrker kan 
fremme de bedste rammebetingelser for netværksdan-
nelse inden for Foreningen NORDEN i Øresundsre-
gionen.

Skal bygge videre
-Vi skal skabe inspiration til at andre bygger videre på 
vores fundament. Jeg tænker på Göteborg-området og 
den midtjyske region. Eller den nordiske triangel, der 
rækker op til Sydnorge.

-For at et sådant projekt skal lykkes optimalt, så 
forudsætter det at visionen bliver levedygtig og nær-
værende hos medlemmerne, så den kan have rødder 
i værdier, som vækker genkendelse og opleves som 
bærende for fremtiden.

-Skal vi ikke bevise, at vi har så stærkt et rodnet, at 
vi kan bidrage til at Øresundsregionen bliver en smuk 
folkelig plante. Lad os i dag begynde at gøde disse rød-
der, sluttede Georg Møller sit indlæg. n

Er Foreningen Norden også det ?
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Folkelig forankring er kernen i det nordiske fællesskab 
og styrken bag fælles tiltag i Norden. Globaliserings-
processen må ikke fjerne fokus fra de demokratiske 
rødder i samarbejdet. Det 
var nogle af konklusioner-
ne på årets generaldebat 
under Nordisk Råds ses-
sion i Stockholm den 28. 
oktober.

- Vi må have svar på 
de spørgsmål, vi stiller 
ministrene og ministerrå-
dets sekretariat, og svar til 
tiden. Ellers kan vi ikke udføre vores arbejde, udtalte 
Line Barfod, Danmark, og flere andre parlamentari-
kere under debatten.

-Der er en fare for, at det nordiske samarbejde 
udvandes, hvis det demokratiske og folkelige grundlag 
ikke respekteres, udtalte flere politikere i forbindelse 
med diskussion af samarbejdsministrenes redegørelse 
og ministerrådets budget på Nordisk Råds session.

- Globaliseringsarbejdet er et godt eksempel. Her 
tog rådet et initiativ på baggrund af en vigtig kort-
lægning af nordiske værdier og muligheder i en glo-
baliseret verden. Men i ministerrådets regi bliver dette 
arbejde blot topmøder for eliten, uden forankring i 
foreninger, miljøbevægelsen og fagbevægelsen, mente 
Line Barfod.

Formanden for Kultur- og Uddannelsesudvalget 
Mogens Jensen, ligeledes Danmark, supplerede :

-I ministerrådets regi bliver dette arbejde blot top-
møder for eliten, uden forankring i foreninger, miljø-
bevægelsen og fagbevægelsen.

- Det lykkedes udvalget af få afsat penge til kul-
tur inden for globaliseringsarbejdet, men blot for at 

Nordiske samarbejde må ikke blive elitært

se det blive brugt på dyre show-case projekter i stedet 
for kreative tiltag for eksempelvis børn og unge, som 
udvalget havde ønsket. Vi har i årevis forsøgt at fremme 

dialogen med ministrene, 
men må erkende, at vi har 
meget lidt indflydelse på 
ministerrådets dagsorden, 
sagde Mogens Jensen.

Ønsker større indsigt
Både Barfod og Jensen 
mente, det er problema-
tisk, hvis man år efter år 

skærer på det folkelige og kulturbaserede samarbejde.
Parlamentarikerne ønsker også større indsigt i Nor-

disk Ministerråds budgetter og kræver at ministrene 
går mere i dialog med Rådets udvalg, når der udarbej-
des nordiske projekter.

- Vi må have svar på de spørgsmål, vi stiller ministre-
ne og ministerrådets sekretariat, og svar til tiden. Ellers 
kan vi ikke udføre vores arbejde, udtalte Line Barfod og 
flere andre parlamentarikere under debatten.

Giver det nordiske samarbejde legitimitet.
Den danske minister for nordisk samarbejde, Bertel 
Haarder svarede, at de nye globaliserings- initiativer 
er med til at styrke og give det nordiske samarbejde  
legitimitet og skabe en bedre forankring af det nordiske 
samarbejde for både virksomheder og borgere.

Færre møder, mindre papir og bedre resultater love 
de Bertel Haarder, når Danmark overtager formand-
skabet for Nordisk Ministerråd 2010. Desuden lovede 
han et tættere samarbejde med Nordisk Råds præsi-
dium med arbejdet med det nye nordiske projekt om 
at tage imod de globale udfordringer i fremtiden. n

Line Barfod

Som optakt til klimatopmødet i København afholdt 
Nordisk Ministerråd for første gang en fælles Nordisk 
Klimadag for skoleelever og lærere i alle fem nordiske 
lande.

Knap 4000 elever deltog i en konkurrence, hvor 
de via tekst, lyd eller billeder skulle illustrere klima-
problematikker, der hvor de bor. Vinderne kan  ses på 
klimanorden.org

Fælles for mange bidrag er angsten for fremtiden: 
Vi bliver oversvømmet, når havet stiger og hele verden 
går under, hvis vi ikke gør noget – det er udsagn, der 
går igen.

Nordisk Klimadag med 4000 deltagere
Men eleverne er også indstillet på at handle for at 

undgå en klimakrise.
Som et resultat af konkurrencen, der fandt sted 11. 

november, er der nu up-loadet 500 forslag til en styrket 
klimaundervisning på klimanorden.org.

Et af målene med dagen var netop at styrke viden 
og engagement om klimaspørgsmålet blandt unge i 
Norden.

De nordiske undervisningsministre var værter for 
arrangementet, og selve konkurrencen var sponsoreret 
af Telenor, med Danfoss Universe som co-sponsor. n



Foreningen NORDEN har i en periode arbejdet med at 
skabe en ny hjemmeside som primært havde til opgave 
at give gode eksempler på nordisk inspirerede under-
visningsforløb inden for forskellige af folkeskolens 
fag. Det har vist sig at det er svært (for få økonomiske 
midler) at skaffe gennemarbejdede pædagogiske oplæg, 
som kan konkurrere med de tilbud der allerede findes 
på hjemmesider som f.eks. EMU´en og DR’s nye nor-
diske skoleportal. Derfor har Foreningen NORDEN 
forsøgt at finde en niche som kan være bærende for den 
nye hjemmeside.

Dette er nu lykkedes via en økonomisk bevilling til 
en hjemmeside, der som det bærende element skal for-
midle muligheden for at skoler i Norden kan fortsætte 
brevvekslingstraditionen. Ud over brevveksling skal 
hjemmesiden i det hele taget være et nemt og brugbart 
redskab til kontakter mellem skoler i Norden !

Hjemmesiden kommer til - for brevvekslingens og 
venskabsklassedelens vedkommende at fungere som et 
stort kort over Norden, hvor alle skolemedlemmer er 
synlige når der klikkes på en by eller et distrikt. Man 
kan så klikke videre på de enkelte skoler og finde ud af 
om man deler interesseområder eller ønske om egent-
lig klasseudveksling. Når det gælder brevvekslings- og 
udvekslingsdelen vil siden have funktion som fælles-
nordisk platform.

Der vil også på siden findes forslag til konkrete 
pædagogiske samarbejdsforløb. F.eks. klima og miljø 
(måling og observation som deles via hjemmesiden), 
Nordisk Mad - hvor man deler »madpakker« eller 
kantinemenuer, geografi (erhvervssammensætning, 
demografi m.m). Andre fag eller samarbejde mellem 
forskellige fag vil også indgå i disse meget konkrete 
anvisninger på samarbejdsmuligheder.

Foreningen NORDENs tilbud om filmpakker fra 
Norden i Bio vil blive præsenteret med filmklip og 
alle øvrige tilbud, der er tilgængelige hos Foreningen 
NORDEN i Danmark og de øvrige nordiske lande, vil 
blive præsenteret på siden.

Siden vil løbende blive udbygget, men den har nu 
en form så den i højere grad end den side, der tidli-
gere blev arbejdet på, kan »stå alene« som platform for 
brevveksling og udveksling af klasser. Siden vil fortsat 
have links til »det bedste« fra andre hjemmesider med 
nordiske undervisningsforløb, og der vil fortsat blive 
lagt »egenproduceret« materiale ind på siden.

Per Sørensen er projektansat til at opbygge siden, så 
den bliver enkel og brugervenlig, men samtidig indby-
dende at arbejde med. Det forventes, at hjemmesiden 
kan åbnes officielt om kort tid. n

På vej med en ny skole-hjemmeside
Som en fortsættelse af brevvekslings-traditionen

Af Klaus Elmo Pedersen
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Om klima og bæredygtighed i Hvidovre

Advedøre Bibliotek  var i en måned før jul rammen 
om en spændende udstilling suppleret med aktiviteter 
og arrangementer om temaet klima og bæredygtighed, 
under overskriften »Hot or Not !«.

Den lokale Foreningen NORDEN-afdeling var ini-
tiativtager og blandt arrangørerne af de mange aktivite-
ter, der i høj grad omhandlede udstilling af grønland-
ske genstande, ligesom åbningsarrangementet den 25. 
november var præget heraf.

Foruden åbningstale af kommunens kulturudvalgs-
formand, Allan Fredskov, var der tale af initiativtageren 
til udstillingen Karen Hegelund - Jensen, som er  nyt 
medlem af bestyrelsen i NORDEN Hvidovre. Hun 
arbejder med sociale initiativer over for herboende 
grønlændere, bl.a. på Kofoeds Skole.

Ved åbningen  var der desuden  maskedans ved Vivi 
Nielsen samt lækre Grønlands-inspirerede smagsprø-
ver. Endvidere var der korsang ved duoen Naja Grøn-
vold og Jørgen Petersen. n

Fra den festlige åbning ses her fra venstre maskedanseren Vivi Nielsen, udvalgsfor-

mand Allan Fredskov, Karen Hegelund - Jensen og den lokale Foreningen NORDEN- 

formand, Flemming Thøgersen (foto: Niels E. Pedersen.)

Hot or Not !
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De færreste tænker nok på det, når de tænder for ›For-
brydelsen II‹ om søndagen. Eller når de følger, hvem 
der vinder i ›MGP Nordic‹ - melodi grand prix’et for 
børn og unge. Men i begge tilfælde - og i mange andre 
- er det nordiske tv-samarbejde Nordvision inde over, 
og i  en uge  i november blev det fejret, at samarbejdet 
nu har eksisteret i 50 år.

Rent faktisk er der noget at fejre, mener Henrik 
Hartmann, der er generalsekretær for Nordvision, der 
siden 2006 har haft hovedkontor i DR Byen :

»Faktisk har de nordiske public service-stationer 
aldrig arbejdet så meget sammen på kryds og tværs, 
som de gør i dag. Antallet af samproduktioner vokser 
støt år for år. Det samme gør antallet af sendetimer. 
Norge, Finland, Sverige, Island, Danmark og Grøn-
land sender tilsammen mere nordisk produceret tv end 
nogen sinde før«.

Over 3600 programmer om året
Forklaringen er ifølge ham enkel. For ved at gå sam-
men får de enkelte public service-stationer mulighed 
for at producere mere, bedre og billigere. De enkelte 
tv-stationer udveksler desuden programmer på tværs af 
landegrænserne. Så populært sagt får man fem udsen-
delser hver gang, man betaler for én.

Der bliver udvekslet og samproduceret over 3.600 
programmer om året, og især i de seneste 15 år har 
udviklingen taget fart.

For DR betød samarbejdet sidste år helt konkret, at 
351 DR-programmer »fik et nyt liv« på andre public ser-
vice-stationer i Norden. Her stiftede seerne for eksempel 
bekendtskab med ›Frilandshaven‹, Camilla Plums ›Bol-
ler af stål‹, ›Med slør og høje hæle‹ og DR2’s serie ›Histo-
rien om‹ - for blot at nævne et fåtal af programmerne.

Og den anden vej rundt viste DR1 og DR2 174 
programmer, der var hentet hjem fra Norge, Sverige, 
Finland, Island og Grønland. Derudover bød DR på 
142 timers udsendelser, som var co-produceret landene 
imellem.

Programudveksling styrkes
»Nordvisions-samarbejdet betyder først og fremmest, 
at vi dagligt har en masse gode nordiske public service-
programmer i DRs programflader. De tilfører en kæm-
peværdi til DR-brandet, og de bidrager afgørende til at 
gøre DR unik i forhold til vores nationale konkurren-
ter,« siger DRs daværende mediedirektør Lars Grarup, 
der tilføjer :

»Alle de nordiske tv-stationer har eller er i gang med 
at udvide udbuddet af kanaler, ligesom DR er. Det 
gør det muligt (og nødvendigt) at placere endnu mere 
nordisk stof, og derfor arbejder vi også intenst på at 
styrke den gensidige programudveksling«.

Lars Grarup fremhæver også Nordvision som et 
godt fællesskab til samproduktioner:

»Det har betydet og betyder, at vi i DR kan løfte 
store programmæssige udfordringer især på dramaom-
rådet, men også i form af større satsninger på faktaom-
rådet for ikke at tale om børneprogrammerne, som i 
stor udstrækning bliver samproduceret i Norden og så 
sprogligt versioneret«.

Mødtes i Stockholm
Nordvision blev født den 29. oktober 1959, hvor én 
kvinde og 29 mænd mødtes i Stockholm for at lægge 
retningslinjerne for det fremtidige nordiske tv-samar-
bejde. Tv-mediet var endnu i sin sprøde barndom, og 
begejstringen over det nye medie var suppleret med 
bekymringen for, at det var meget  dyrt at lave.

Det var DRs daværende programdirektør Jens Frede-
rik Lawaetz, der dengang formulerede en vigtig vision i 
samarbejdet : »Der skal ikke være penge mellem os«. Og 
sådan er det langt hen ad vejen stadigvæk. Mange pro-
grammer bliver udvekslet gratis mellem tv-stationerne, 
og i andre tilfælde puljer man så altså kronerne om for 
eksempel at lave udsendelser eller nye tiltag på nettet.

Nogle af de mest kendte udsendelser gennem årene, 
der er lavet via Nordvisionen, er for eksempel Fleks-
nes (1972), Matador (1978-1981), Ørnen (2004), MGP 
Nordic, Kontiki (1959), I sandhedens tjeneste (1984), 
musikquizzen Kontrapunkt med Sten Broman (fra 
1966) og Den gyldne pil med Otto Leisner (1973). 
Derudover har Nordvision også været inde over netsi-
der som Nordisk Forfatteratlas (dr.dk/forfatteratlas) og 
sitet dr.dk/nordisksprog, hvor man kan blive klogere 
på svensk og norsk.

Fejret i DR Byen
Nordvision fejrede blandt andet fødselsdagen ved at 
holde et seminar om public service i DR Byen for tv-
folk fra hele Norden den 4. november, og i dagene 
bagefter blev der holdt en stribe programgruppemøder 
i DR Byen, hvor næste års nordiske samproduktio-
ner inden for drama, børn, fakta og undervisning blev 
aftalt.  n

DR Kommunikation

Nordisk tv-samarbejde i stadig fremgang
Nordvision´s 50 års jubilæum blev fejret i DR Byen



Alle kunder i Danmark hos det svenske 
distributionsselskab Boxer kunne efter 
digitaliseringen fra 1. november glæde sig 
over at kunne modtage nogle af de største 
tv-kanaler i vore nabolande. Boxer indgik 
i foråret distributionsaftale med tre nabo-
landskanaler - tyske ARD, norske TV 2 
Norge og svenske TV4 og sikrede dermed, 
at samtlige danskere i fremtiden kan få 
adgang til tysk tv, selvom de bor i Nordjyl-
land, svensk tv i Vestjylland og norsk tv til sjællænderne. 
Selvom Boxer i sin sendetilladelse fra den danske stat 
er forpligtet til at sende én nabolandskanal, besluttede 
Boxer således at sende tre nabolandskanaler.

- Vi véd fra vore undersøgelser, at danskerne ikke 
bruger meget tid på at se nabolands - tv, men det bety-
der meget for de fleste at have adgang til tv fra vore 
nabolande. Derfor har vi sikret, at alle 
danskere, uanset hvor i landet de bor, for 
første gang er sikret en tv-kanal fra hver 
af vore nærmeste naboer. Dette er en for-
bedring i forhold til i dag, hvor mange 
overhovedet ikke har kunnet modtage tv 
fra vore nabolande, siger adm. direktør 
Steen Ulf Jensen, Boxer TV.

Bor man tæt på grænsen til én af nabo-
landene, vil man som hidtil kunne mod-
tage de nabolands-kanaler, man altid har 
modtaget via sin antenne og direkte over grænsen - for-
uden altså de tre landsdækkende nabolandskanaler via 
Boxers tv - net, der sender en lang række tv-kanaler ud 
til modtagelse med en ganske almindelig antenne.

Men undtagelser
Tv-seere, der modtager deres signal fra en parabol fra 
Viasat eller Canal Digital kan slet ikke eller kun i meget 
få tilfælde se svensk, tysk og norsk tv.

For generalsekretær i Foreningen NORDEN, Peter 
Jon Larsen, er fraværet af især de nordiske kanaler ikke 
i orden. Han fortæller, at Nordisk Råd i 
flere omgang har foreslået, at netop de 
nordiske public service-kanaler burde 
vises.

Han bakkes op formand for Nordisk 
Råds kultur- og uddannelsesudvalg, 
Mogens Jensen (S), der kalder det »for 
dårligt«, at især public service-kanalerne 
fra nabolandene ikke kan ses.

- Det er meget lettere for københavne-
re at forstå svensk. Og lettere for sønder-
jyder at forstå tysk. Det hænger sammen 
med, at man har set tv fra henholdsvis 
Tyskland og Sverige. Den betydning skal 
man ikke undervurdere, siger Mogens 
Jensen.

Politikerne i Nordisk Råd har enstem-
migt vedtaget, at de nordiske public ser-
vice-kanaler skal være tilgængelige for 

alle borgere i Norden, fordi de nordiske public ser-
vice-kanaler er med til, at man lærer at forstå hinandens 
sprog på tværs af grænserne.

- Derfor burde vi have adgang til både svenske og 
norske kanaler. Og tyske for den sags skyld. Fordi det 
sikrer, at vi forstår hinanden, siger Mogens Jensen.

En krone for en kanal
Canal Digital og Viasat tilbyder slet 
ingen nabolandskanaler, mens Boxer 
som nævnt tilbyder svenske TV 4, Nor-
ge 2 og tyske ARD.

Det skyldes tilsyneladende ikke pri-
sen, at tv-udbyderne ikke viser større 
interesse for kanalerne. Ifølge kultur-
minister Carina Christensen koster det 
public service-kanalerne ikke meget 
mere end en »rød reje«, da de jo ikke 

skal tjene penge på kommercielle vilkår.
- Disse programmer, primært nabolands- tv-pro-

grammer, koster i størrelsesordenen 1 kr. per måned i 
vederlagsbetaling, meddelte hun skriftligt i forbindelse 
med en ny bekendtgørelse om regler for tv-kanaler i 
fællesantenneanlæg.

Danske undertekster
I et samarbejde mellem YouSee (det tidligere TDC), 
Copydan Kabel TV og FDA( Foreningen af Danske 
Antenneanlæg) vil der fremover være undertekster på 

de tyske nabolandskanaler ARD og ZDF, 
de svenske kanaler STV1 og STV2 samt 
det norske NKR1.

Også Canal Digital Kabel TV vil 
arbejde på for at få en lignende tekstning 
gennemført på sin kabelplatform- mens 
firmaet ikke har de nævnte kanaler på 
satellit. n
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- Den 27. maj 2009 begyndte jeg sammen med kron-
prinsesse Victoria og kronprins Haakon vores rejse til 
Grønland, hvor vi skulle få uddybet vores kendskab 
og forståelse for klimaforandringer i Arktis, fortæller 
kronprins Frederik i bogen »Tronfølgernes Polarrejse«, 
der udkom den 13. november.

-Med den danske marines inspektionsskib Ejnar 
Mikkelsen som sejlende base besøgte vi en række byer 
og bygder, hvor der altid var en masse mennesker, 
unge såvel som gamle, der var mødt op for at byde os 
velkommen, fortæller kronprinsen videre, der skildrer 
de mange oplevelser under rundturen i Grønland og 

samtidig funderer over de store klimaforandringer også 
i denne del af verden :

-Mennesket kommer i vores levetid formentlig ikke 
til at forstå klimaets mekanismer fuldt ud. Sikkert er 
det dog at klimaet forandrer sig mærkbart, og det er 
overvejende sandsynligt, at mennesket bidrager til at 
accelerere opvarmningen af kloden. Det er derfor også 
muligt at gøre noget aktivt for at bremse udviklin-
gen…. Vi kan alle gøre en forskel, understreger kron-
prins Frederik i sit afsnit af bogen.

Det er tre engagerede tronfølgere, som man i bogen 
følger på den uforglemmelige rejse i Polarhavet, til 

Fakta
Udkommet på Lindhardt og Ringhofs Forlag.128 sider, 
rigt illustreret. Pris 299,95 kr.
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Med tre engagerede tronfølgere på rejse i Polarhavet, til Svalbard og Grønland

Svalbard og Grønland. Ud over de betagende fotos 
fra rejserne indeholder bogen tekster skrevet af tron-
følgerne selv og af forskerne Minik T.Rosing, Anders 
Karlqvist og Pål Præstrud.

I bogens forord bemærker den tidligere FN-general-
sekretær Kofi A.Annan, at én af de bemærkelsesværdige 
faktorer ved bogen er netop kombinationen af person-
lige observationer og videnskabelig argumentation.

-Tilsammen giver det et fyldestgørende billede af de 
udfordringer, som et af de mest fascinerende og livs-
kraftige områder på vores planet står over for, under-
streger A. Annan. n

Sarfanguit i Grønland er en traditionel fiske 

og fangst bygd. Til trods for traditionel 

levevis og afsondret beliggenhed har den lille 

landsby taget initiativet til at skaffe fra fossilt 

brændstof i form af diesel til vand- og vind-

kraft. Tronfølgerne besøger byens ældste 

indbygger.



Med tre engagerede tronfølgere på rejse i Polarhavet, til Svalbard og Grønland

Mandag den 30. november sluttede 
en måneds arrangementer under 
mottoet »På sporet af klimaet« med 
et meget vellykket møde på Odense 
banegård med foredrag af afdelings-
leder Tryggvi Felixson, Nordisk 
Ministerråd, filminstruktøren Isak 
Kleist viste dokumentarfilmen »Ved 
de frosne floder« om miljøproble-
merne i Grønland nu og fremover, 
medens sangeren og skuespilleren 
Rasmus Lyberth underholdt med sit 
ensemble Teater 2000 med forestil-
lingen »Det hungrende bæst«.

Med start på Albertslund station 
den 2. november fortsatte arrange-
menterne den 4. nov. på Allerød sta-
tion, på Vordingborg station den 5., 
på Aalborg station den 10.- for at for-
lade landjorden og foregå på færgen 
»Hamlet« på Helsingør-Helsing-
borg overfarten den 11. november. 
Her deltog 40-50 interesserede – her-
under også medlemmer af NOR-
DEN -afdelingen i Helsingborg.

Tournéen fortsatte den 16.nov. 
på Holstebro station, den 23. i 
Herning, den 24. på Århus bane-
gård og den 25. på Horsens station 
til det sidste aftenmødesom nævnt 
i Odense den 30.november.

En sjov idé
-Det har fra starten været en sjov 
idé at præsentere befolkningen for 
klimaproblemerne på denne utra-
ditionelle måde på banegårde og 
færge, selvom det har været en stor 
opgave rent logistisk at få rammerne 
på plads fra by til by, hvad enten det 
gjaldt udstillinger, musik- og højta-
leranlæg eller at skaffe indledere til 
de pågældende arrangementer, for-
tæller den ansvarlige leder af pro-
jekt »På sporet af klimaet«, Torben 
Freij Jensen.

-Det har også været en arbejds-
opgave af uvant karakter for de 
pågældende NORDEN -afdelin-
ger, som dog de fleste steder blev 
klaret på udmærket vis i samarbejde 
med landskontoret.

-Hvis succeskriteriet for møde-
rækken havde været størst mulig til-
slutning, kan det ikke helt siges at 
være opfyldt, med et deltagerantal 
svingende fra 10-50 fremmødte. 

-Men hvis succeskriteriet var at 
præsentere en nordisk vinkel hvad 
angår de aktuelle klimaproblemer, 

På rette spor med klima-arrangementer
Utraditionel møderække også lærerig for lokalafdelingerne

så må det siges at være opfyldt med 
den interesse, som arrangementerne 
vakte rundt omkring i landet bl.a. 
via de lokale og regionale medier, 
fortsætter Torben Freij Jensen.

Arrangementerne blev støttet 
økonomisk af Nordisk Ministerråd, 
som også stillede direktør Jan Erik 
Enestam, og afdelingsleder Tryggvi 
Felixson til rådighed som indledere 
ved flere af møderne, hvor også 
lokale byråds - og folketingsmed-
lemmer samt kommunale klimaan-
svarlige var blandt indlederne. n

Ved arrangementerne rundt om i landet medfulgte 

relevante udstillingsplancher, som her ved mødet på 

Vordingborg station. Til højre ses bestyrelsesmedlem 

Hanne Askham - og formand for den lokale Foreningen 

NORDEN afdeling, Folke Hansen.

Et festligt indslag 

ved møderne på 

Herning og Holste-

bro banegårde var 

orkestret Dorthe 

Højland Group, der 

her ses i fuld aktion.



Historisk samarbejdsaftale indgået mellem Nordens fem 
nationalbiblioteker

I de nordiske lande er omkring 125.000 mennesker 
indmeldte på de fem nationalbiblioteker for menne-
sker med læsevanskeligheder. Alle har de svært ved at 
læse trykte bøger. Det kan være dårligt syn, blindhed, 
ordblindhed, sclerose, gigt eller andre fysiske årsager.

I en hverdag fyldt med læsning af lydbøger og 
alternative medieformer som e-bøger og punktskrift 
får disse brugere nu et ekstra godt litteratur-tilbud, da 
landegrænserne til vore naboer nu »lukkes op«.

Den nye samarbejdsaftale understøtter den nordi-
ske interesse, der også kan mærkes på f.eks. kultur-
området : Hvad optager sindene i det enkelte land, og 
hvad debatteres der ? Hvilke bøger og forfattere er oppe 
i tiden og modtager priser - og hvad er salgssucceserne 
på bogmesser i Norden ?

Det er en kendsgerning, at nordisk litteratur bli-
ver mere og mere populær og efterspurgt. Derfor vil 
det helt sikkert give læseren noget ekstra og føles helt 
naturligt at høre norske og svenske krimiforfattere som 
Liza Marklund, Camilla Läckberg, Gunnar Staalesen 
og Jo Nesbø på originalsproget.

Frit udlån
Indtil nu har ønsket om at læse nordiske lydbøger på 
originalsprog været meget beskedent, men med den 
nye aftale indgået i Oslo på et fælles nordisk direktør-
møde mellem de fem biblioteker, lukkes der op for alle 
de store samlinger til frit udlån for brugerne.

»Aftalen er utrolig vigtig for vores brugere«, siger 
direktør Michael Wright, Nota, (Nationalbibliotek 
for mennesker med læsevanskeligheder) og fortsætter : 
»Hvis du som bruger eksempelvis gerne vil læse Per 
Petterson på norsk eller Stieg Larsson på svensk er der 
nu mulighed for det. Indtil videre skal brugerne stadig 
henvende sig til Nota, hvor bibliotekarerne vil hjælpe 
med at søge i de andre landes bogkataloger. På længere 
sigt giver aftalen mulighed for, at Notas brugere auto-
matisk søger blandt alle 160.000 titler, når vedkom-
mende logger ind på Notas digitale netbibliotek E17 
og søger efter bøger med et bestemt emne«.

Læs lydbøger på 
originalsprog

Af bibliotekar Kirsten Broager
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Skal styrke det nordiske samarbejde

Den aktive NORDEN - afdeling  i Helsingør fik i 
oktober en velfortjent økonomisk håndsrækning, da 
lokalafdelingen modtog en donation på 5.000 kr. fra 
Nordea Bank, Helsingør afdeling.

Pengene vil blive brugt til afholdelse af kulturelle 
arrangementer i overensstemmelse med foreningens 
formål nemlig at styrke og udvikle det nordiske folks 
samarbejde indadtil og udadtil, oplyser afdelingens 
formand, Bent Roskjær.

Denne virksomhed udfoldes bl.a. i et naturligt sam-
arbejde med NORDEN -afdelingen i Helsingborg på 
den anden side af Øresund, som det skete ved den 
fælles store årlige bogfest  »Nordiska Bokens Dag för  
Öresundsregionen«, som fandt sted søndag den 8. 
november i Helsingborgs Stadsteater med mange til-
hørere også fra dansk side blandt de 600 deltagere. 

Blandt de seks nordiske forfattere, der var indbudt 
til interviews og oplæsning af egne værker på scenen i 
Stadsteatret, var fra dansk side Christina Hesselholdt.

Endnu har Bogens Dag ikke været i Helsingør, men 
i år håber man det kan lade sig gøre i det nye Kultur-
værft, som både skulle være færdigt og være stort nok 
til en sådan begivenhed sidst på året.

Endvidere var Helsingør-afdelingen også vært ved 
det utraditionelle »På sporet af klimaet«-arrangement 
ombord på færgen »Hamlet« den 11. november med ca. 
40 deltagere - også fra NORDEN -afdelingen i Hel-
singborg. n

Ved overrækkelsen af den pæne pose penge med 5.000 kr., ses her 

fra venstre, filialdirektør Christian Jensen, Nordea, og fra lokalafde-

lingen kassereren Kurt Holdt, formanden Bent Roskjær og næstfor-

manden Jens-Ole Andersen.(Foto: Lars Johannessen).



Den nye aftale understøtter og udvikler det fælles-
nordiske kultursamarbejde og er et godt startsignal for 
det danske formandskab, der starter 1. januar 2010.

I en globaliseret verden er Norden et stærkt brand 
med et ensartet værdisæt, som vi skal værne om. Ved 
at kende og forstå de enkelte nordiske sprog kan vi 
bedre koordinere og lave netværkssamarbejde og i det 
hele taget bedre forstå hinanden i fremtiden. Tænk hvis 
ordningen også kunne skabe lyst til at låne sprogkurser 
i de nordiske sprog, følge med i de mange spændende 
aktuelle forfatterskaber, læse om nordens historie og 
om de enkelte landes kunst og kultur. n

Fakta
Danmark : Nota er et statsligt bibliotek under Kulturmi-
nisteriet som producerer og udlåner lydbøger, e-bøger 
og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig 
trykt tekst. Nota har 20.000 indmeldte brugere.
Adresse : Nota, Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø. info@
nota.nu. Bibliotek : 39 27 44 44. biblioteket@nota.nu. 
Sekretariat : 39 13 46 00. http://www.nota.nu/ 
http ://www.e17.dk/
Sverige : TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, är 
en statlig myndighet som lyder under Kulturdeparte-
mentet. Vårt uppdrag är att se till att personer med 
läshandikapp får tillgång till litteratur på de medier som 
passar dem: talböcker, punktskriftsböcker och e-text. 
TPB har 50.000 indmeldte brugere.
Adresse : Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Box 
5113 121 17, Johanneshov. Tlf : 08-580 02 700 
Fax : 08-580 02 770 E-post : info@tpb.se http://www.
tpb.se/
Norge : NLB er statlig og underlagt Kultur- og kirkede-
partementet. NLB tilbyr bliotektjenester til blinde og 
svaksynte og andre som har problemer med å lese 
trykt tekst. NLB har tilbud til alle aldersgrupper og alle 
tjenester er gratis. NLB er landets største produsent 
av lyd- og blindeskriftbøker. NLB har 12.000 indmeldte 
brugere.
Besøksadresse : Observatoriegt. 1 B, 0254 Oslo. Post-
adresse : Postboks 2764 Solli, 0204 Oslo. Tel. 22 06 
88 10. E-post: utlaan@nlb.no http://www.nlb.no/
Finland: Celia är ett specialbibliotek som upprätthålls 
av staten och som producerar och förmedlar littera-
tur i tillgängligt format för alla dem, som på grund av 
skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker 
– till exempel synskadade, personer med läs- och inlär-
ningssvårigheter, utvecklingsstörda och personer med 
muskelsjukdom. (Celia on valtion ylläpitämä erikoiskir-
jasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutetta-
vassa muodossa kaikille niille, jotka eivät sairauden tai 
vamman vuoksi voi lukea tavallisia pai
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Fakta (fortsat)
nettuja kirjoja – esimerkiksi näkövammaisille, luki- ja 
oppimisvaikeuksisille, kehitysvammaisille ja lihastautia 
sairastaville). Celia har indmeldte 15.000 brugere.
Postadress: Celia-biblioteket, PB 20, 00030 IIRIS. 
Besöksadress: Maruddsvägen 74 (Iiris-centret, andra  
våningen), Helsingfors, Östra centrum. Telefon: (09) 
2295 21. E-post: info(at)celialib.fi http://www.celia.
fi/web/guest/home
Island : The Icelandic Library for the Blind is a govern-
mental institution under the Ministry of Education. The 
library’s customers are unable to read ordinary print; 
individuals who are blind, those who have partial sight 
and those who deal with dyslexia and other reading 
disabilities.There are 5.-6.000 customers.
Blindrabókasafn Íslands. Adr. Digranesvegur 5, 200 
Kópavogur. s : 54 54 900 f: 54 54 906 | uppl@bbi.is 
http://www.bbi.is/Fakta

Færre plastikkrus, engangsbestik, hyppigere anven-
delse af telefon- og videomøder, lavere papirforbrug 
og flere svanemærkede produkter. Blandt andet disse 
tiltag skal gøre det nordiske samarbejde endnu grøn-
nere. Planerne gælder for Nordisk Ministerråds virk-
somhed. Ministerrådet beskæftiger flere hundrede 
embedsmænd over hele Norden. 

Nordisk Råds parlamentarikere hilser de grønne 
vinde som blæser inden for det nordiske samarbejde 
velkommen. Sagen blev diskuteret ved Nordisk Råds 
session i Stockholm i oktober. Parlamentarikerne 
mindede om at der bør være særlig opmærksomhed 
på miljøvenligheden i forbindelse med flytningen af 
Ministerrådets sekretariat i København.

Ministerrådets sekretariat har i sin virksomhedsplan 
for år 2009 fastslået at der skal udarbejdes en hand-
lingsplan for en fortsat reduktion af sekretariatets mil-
jøbelastning og CO2-udslip. n

Færre plastikkrus i det 
nordiske samarbejde 
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Magasinpost UMM

Id nr.: 46517Stor tilslutning til 
»Skumringstimen«

Årets »Skumringstimen« 
blev også denne gang mar-
keret med mange arrange-
menter rundt om i landet. 
Her ses glimt fra den vel-
lykkede skumringstime i 
Norden-afdelingen i Egedal 
kommune i Nordsjælland, 
hvor mødet blev afholdt 
sammen med Ølstykke 
bibliotek. 

-Det er hvert år et til-
løbsstykke og i år mønstre-
de vi 150 tilhørere, fortæller 
afdelingens formand, Hen-
ning Sørensen.

- Vores sognepræst 
Jørgen Anker Jørgensen 
læste Fänrik Stål og Benny 
Andersen; tidl. forsvarschef 
general Jesper Helsø cause-
rede over emnet »Norden-
venner eller modstandere«, 
og det lokale kor – MIXOS 
– underholdt ind imellem 
assisteret af forsamlingen.

MIXOS koret er meget trofast over for Skumringsti-
men og har været med 12 ud af de 13 gange dette arran-
gement har været afholdt. I pausen nød forsamlingen 
kaffen og vinen, og aftenen sluttede af med afsyngelsen 
af Runebergs »Vårt land, Vårt land«, fortæller forman-
den. n

Forsamlingen lytter til MIXOS 

koret i baggrunden


