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10 år med Øresundsbroen
10-året for åbningen af Øresundsbroen markeres i dette nr. af bla-

det bl.a. med en artikel, hvor læserne følger i Palle Laurings skånske 

fodspor på vej mod nutidens dansk-svenske metropolregion. I forfat-

terens beskrivelse af livet ved Øresundskysten hedder det således 

om Trelleborg på den skånske sydkyst, at »husene der er sobre og 

hyggelige, byen er renvasket under de drivende skyer, luften klar og 

karsk, havnen imponerende, og ruten Trelleborg-Sassnitz var før 

krigen fast inventar i alle internationale trafiklister.«

Færgerne til kontinentet går fortsat fra Trelleborg, og havnen og fær-

gerne har også en central rolle i dette monumentale maleri, som pry-

der en væg i en af havnebygningerne. Kunstneren er Johan Falkman.

Læs også den nye transportminister Hans Chr. Schmidts artikel “Til-

lykke Skandinavien” om 10 års jubilæet.

Nordisk samarbejde er et godt fundament
Læs reportagen fra velbesøgt NORDEN -seminar på Christiansborg

Er Nordisk Kulturfond kun til finkulturelle arrangementer ?

Læs spørgsmålet fra en lokalafdelingsformand og et svar fra Kultur-

fondens direktør

Da jeg blev hæmningsløs nordist…

Forfatteren Eva Bendix fortæller om sine oplevelser som »emigrant« 

i Stockholm

Pensionister sprænger grænser

Læs den spændende beretning om nordiske/russiske pensionistkur-

ser på Pasvig Folkehøgskole
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Norden er smuk ! Norden er en meget 
fotogen del af verden, og vi ved at rig-
tigt mange af Jer, vores kære læsere, har 
foreviget skønheden. Alle disse fl otte 
rejsefotos burde ikke forputte sig i skuf-
fer og støvede albums. De burde tilføje 

vores artikler liv og farve ! Vi anmoder derfor alle om 
at sende Jeres bedste billeder ind til : billeder@forenin-
gen-norden.dk.

Billederne skal være digitale og i bedst mulig opløs-
ning, være forsynede med et sigende navn, fx »Svalbard« 
eller »Christiansborg«, meget gerne være forsynede 

med navn på fotografen samt ikke være ophavsrets-
beskyttede.

Redaktionen takker på forhånd og håber at kunne 
præsentere et stadigt mere attraktivt og spændende 
magasin for Jer. Samtidig takker vi for de positive 
kommentarer i forbindelse med redaktørskiftet og de 
igangværende ændringer i valget af artikelstof og illu-
strationer.

God læselyst !

Med venlig hilsen
Preben Sørensen
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NORDISK UNION

Af Arne Nielsen, – landsformand

- et langt mere omfattende praktisk politisk sam-
arbejde mellem de nordiske lande vil gavne os 
alle i en globaliseringstidsalder, hvor små lande 
bliver usynlige og store regioner bliver domine-
rende.

Samfundsdebatøren Gunnar Wetterberg skrev i Dagens 
Nyheter som optakt til Nordisk Råds seneste session 
i Stockholm »En nordisk förbundsstat kan ge de nordi-
ska länderna en internationell maktställning. En nordisk 
union skulle bli världens tionde största ekonomi, rejält 
före till exempel Ryssland och Brasilien. Norden skulle då 
ha en given plats vid de stora internationella rådslagen. I 
EU kunde de nordiska länderna med större tyngd hävda 
nordiska värden. Nyckelpositioner i EU-kommissionen 
kunde lättare komma inom räckhåll. Fördelarna med ett 
enande är i dag så stora att politikerna bör göra allvar av 
en ny Kalmar-union«.

Den nordiske union er nu sat på dagsordenen. For-
eningerne Nordens Forbunds præsidium havde et møde 
med Gunnar Wetterberg i København den 26. januar i 
år, hvor vi drøftede de nordiske udviklingsmuligheder.

Også daværende nordiske samarbejdsminister Ber-
tel Haarder tager tankegangen op i en kronik i Kri-
steligt Dagblad i forbindelse med præsentationen af 
det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010  
»Vi kan være stolte af det nordiske. Men vi skal ikke tage 
noget for givet. Vi skal blive ved med at pleje og styrke 
samarbejdet, så Norden også i fremtiden bliver en region i 
fremdrift, en region der scorer højt i internationale målin-
ger om lykke, stabilitet og demokrati. Vi skal ikke bruge 
kræfterne på at skabe en egentlig politisk union (selvom 
den svenske debattør har argumenteret godt for det). Men 
vi skal udnytte det helt unikke, at befolkningerne i fem 
lande har et fælles værdiggrundlag og nærer samme tillid 
til staten, regionen og omverdenen. Vi skal drage nytte af, 
at Norden er en mental union«.

Som vision er en nordisk union godt for en for-
ening, der har som formål på alle områder at styrke det 
nordiske samarbejde indadtil og udadtil. Derfor var vi 
også på forkant, da foreningen bidrog til det danske 
formandskab med oplægget »Norden i Globaliseringen 
– Globaliseringen i Norden«, og fik lov til at være vært 
ved lanceringen af den danske regerings formandskabs-
program ved et succesfuldt folkeligt møde i Fællessalen 
på Christiansborg den 22. januar.

Debatten om en nordisk union kan kun gavne os, 
der ønsker mere nordisk samarbejde. Målet er ikke en 
ny Kalmarunion med Dronning Margrethe den Anden 
som statsoverhoved. Kalmar-unionen døde for 600 år 
siden. Men et langt mere omfattende praktisk politisk 
samarbejde mellem de nordiske lande vil gavne os alle 
i en globaliseringstidsalder, hvor små lande bliver usyn-
lige og store regioner bliver dominerende. Der er tale 
om rettidig omhu. Derfor er debatten velkommen.

En anden Gunnar, nemlig den islandske forfatter 
Gunnar Gunnarsson, var også en stor fortaler for en 
nordisk union. Han sagde i en tale i Studentersamfun-
det i København den 14. februar 1925: 

»Nordens Folkeindhold er dog ikke mere forskelligartet 
end Staters som f.Eks. Italiens, Schweiz’, Frankrigs, Tysk-
lands og Storbritanniens. Og maa det ikke betegnes som 
politisk Umodenhed, at vi ikke udnytter den Styrke, der 
staar til vor Raadighed: Sammenholdet ?.....Det lader ikke 
til at anfægte os eller vække os til Eftertanke, at saa snart vi 
overskrider Nordens Grænser er der Ingen, der kan kende 
Forskel paa os. Vi kan selv !« n



-Det nordiske samarbejde er mere i fokus end samarbejdet 
har været i mange år. Norden er i bevægelse. Mens den 
globale og europæiske dagsorden flere steder er i krise, så er 
den nordiske dagsorden intakt og understreger det værdi-
fællesskab, der er kendetegnende for NORDEN, og som 
både på det folkelige plan og på det politiske plan bliver 
mere og mere iøjnefaldende, understregede Foreningen 
NORDEN´s landsformand, Arne Nielsen, ved åbningen 
af det nordiske seminar i Fællessalen på Christiansborg 
den 22. januar :

-De godt 50 års officielle, uprotektionistiske og folkeligt 
baserede samarbejde med pasunion, fælles arbejdsmarked, 
socialkonvention, fælles uddannelsesmarked, sprogkon-
vention og meget andet er et godt fundament for et endnu 
tættere samarbejde.

-Et samarbejde, der skal gøre os endnu stærkere i for-
hold til øget europæisk samarbejde. Et stærkt nordisk sam-
arbejde, som støttes af befolkningerne og som folk føler sig 
trygge ved er nøglen til en harmonisk, folkelig legitimeret 
deltagelse i den europæiske proces.

-Der er stadig en række ting at tage fat på. Det danske formandskab for Nordisk Mini-
sterråd i 2010 har med udspillet »Norden i fremdrift« sat dagsordenen for nogle af de 
områder, der skal arbejdes med, sagde Arne Nielsen.

Norden og erhvervslivet
Seminarets første indleder var Fritz H. Schur, formand for bestyrelsen for SAS og Posten 
Norden, og finsk generalkonsul i Danmark, som gav en både interessant og uhøjtidelig 
vurdering af det nordiske samarbejde og erhvervslivet, med bl.a. eksempler på forskellige 
tankegange og vaner hos deltagerne i bestyrelsesarbejde på nordisk plan.

Han understregede, at han altid havde brændt for det nordiske, også rent familiemæs-
sigt. Det samarbejde man nu opbygger i EU, har vi jo gjort i Norden i årtier, og der er nu 
nye udfordringer i fremtiden.

Som eksempler på nordisk erhvervssamarbejde omtalte han SAS- selvom det ikke er 
lykkes at få Finland og Island med i eet fælles flyselskab og ISS, som har etableret et reak-
torprojekt i Lund på EU-plan bl.a. takket være kraftig dansk støtte.

Fritz Schur opfordrede de nordiske politikere til at søge erhvervslovgivningen koordi-
neret i langt højere grad, i stedet for at f.eks. aktieselskabslovgivningen i de nordiske lande 
fjerner sig mere og mere fra hinanden.

Nordisk samarbejde er et godt fundament
Blev det understreget ved NORDEN -seminar på Christiansborg

Landsformand Arne Nielsen bød velkom-

men til de over 150 deltagere. Forrest 

ses Bertel Haarder og Fritz Schur.

Se og lyt til konferencen
På Foreningen NORDEN´s hjemmeside : www.
foreningen-norden.dk kan man se videoklip med 
uddrag af indlæggene på konferencen og også glimt 
af tilhørerskaren i Folketingets Fællessal.

Fritz Schur kommenterede det 

nordiske erhvervssamarbejde.
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Han beklagede, at undervisningen i norsk og svensk 
stort set er faldet ud i den danske folkeskole og savnede 
flere initiativer på området f.eks. som den finske koloni 
i Danmark, der har iværksat en priskonkurrence, hvor 
en hel skoleklasse kan vinde en rejse til Finland.

I historisk perspektiv 
Det danske formandskabsprogram blev derefter 
beskrevet i historisk perspektiv af ph.d i historie Lars 

Hovbakke Sørensen, som understregede, at den store 
forskel mellem nordisk- og europæisk samarbejde er 
udgangspunktet.

-Hvor EU blev etableret for at stoppe krig mellem 
de gamle fjender i århundreder, Tyskland og Frankrig, 
er det nordiske samarbejde mellem nogen man selv 
ligner, og derfor er det samarbejde nået så langt med 
baggrund i fælles nordiske værdier, sprog og kultur.

-Det gælder også politisk, hvor vore lande imple-
menterer (endeligt vedtager) lovgivningen meget 
hurtigt som et eksempel for de øvrige EU-lande. Vi 
bygger også på frihed og lighed med en aktiv delta-
gelse i demokratiet gennem folkeoplysning og en flad 
samfundsstruktur.

Han tilføjede, at befolkningen i de nordiske lande 
også selv skal støtte denne udvikling fremover, hvorfor 
han hilste formandskabets målsætning på kultur - og 
uddannelsesområderne velkommen.

Han omtalte endvidere Foreningen NORDEN`s 
vigtige indsats gennem årene, som bl.a. skabte bred 
opbakning bag det nordiske samarbejde efter 2. Ver-

Nordisk samarbejde er et godt fundament

Lars Hovbakke Sørensen beskrev 

samarbejdet i et historisk perspektiv.

denskrig, der senere førte til oprettelsen af Nordisk Råd 
og Nordisk Ministerråd.

Konkrete forslag
-Det er vigtigt at dette samarbejde fortsætter i en glo-
baliseringstid med øget europæisk samarbejde, og vi 
må dyrke det nordiske allerede fra folkeskolen, sagde 
Lars Hovbakke Sørensen, der slutteligt havde følgende 
forslag til styrkelse heraf :

Oprettelse af nordiske lærestole ved universite-
terne (det gør EU allerede med tilskud)
Oprettelse af et fælles nordisk universitet (som 
allerede sket på EU-plan)
I folkeskolen og gymnasiet bør eleverne som led i 
både dansk- og historieundervisningen læse mere 
norsk- og svenske litteratur på originalsproget.
Vedtagelse af en nordisk kulturkanon i litteratur 
og historie. n

•

•

•

•

Fritz Schur kommenterede det 

nordiske erhvervssamarbejde.
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derne samt fastlægges budgetter for de fælles nordiske 
opgaver. Et andet kerneområde er uddannelsessekto-
ren, som skal drøftes ved et uformelt ministermøde på 
Schæffergården nord for København sidst i april.

-Nabosprogforståelsen går nærmest baglæns, og der 
bliver gjort for lidt i undervisningen på dette område. 
De formelle krav er nok de samme, men bør revideres. 
Findes der f.eks. en bog til lærerne om nordiske tek-
ster ?, spurgte ministeren.

-Hvis det nordiske samarbejde skal komme op i 
fart, må ministre og politikere selv engagere sig noget 
mere - det gælder også ved drøftelser i globaliserings-
fora. Den private sektor er bedre til samarbejde på 
nordisk plan end den offentlige, konstaterede Bertel 
Haarder, der krævede fri adgang til de nordiske nabo-
landes tv-udsendelser med slutbemærkningen: »Pippi 
Langstrømpe har gjort mere for den nordiske forståelse 
end alverdens debatter i Nordisk Ministerråd !«

Øget vægt
Med Foreningen NORDEN´s generalsekretær, Peter 
Jon Larsen, som en kyndig ordstyrer, havde tilhører-
ne efterfølgende lejlighed til at stille spørgsmål eller 
komme med kommentarer, hvor Bertel Haarder bl.a. 
konstaterede at der var et fint samarbejde på nordisk 
plan ved den seneste store EU-udvidelse, og det nor-
diske sammenhold har fået øget vægt i et europæisk 
fællesskab for 27 lande. Han erkendte at der er gjort 
for lidt hvad angår undervisning i nordiske fag på semi-
narierne samt oplyste, at hvis det nuværende uformelle 
samarbejde på forbrugerområdet ikke fungerer godt 
nok, kan en genoprettelse af de nordiske forbrugermi-
nistermøder komme på tale.

Ved seminaret takkede formanden for Foreningen 
NORDEN i Island, Ragnheidur Helga Porarinsdottir, 
for initiativet til dette arrangement, taget af den danske 
Foreningen NORDEN. n

Et glimt af nogle af 

de mange tilhørere 

i salen

-Regeringen er glad for at kunne lancere det nordiske 
formandskabsprogram for 2010 sammen med For-
eningen NORDEN, for det nordiske samarbejde er 
også bundet sammen af et folkeligt engagement, sagde 
daværende undervisningsminister og minister for nor-
disk samarbejde, Bertel Haarder, ved seminaret den 22. 
januar på Christiansborg.

-Meget af dét der er 
skabt på nordisk plan, reg-
nes i dag for givet, hvor 
f.eks. 5.000 unge fra andre 
nordiske lande studerer i 
Danmark – men kun 500 
går den anden vej. Vi har 
et både formelt og ufor-
melt samarbejde, og det 
sidste er meget vigtigt bl.a. 
ministerplan i forbindelse 
med EU-formandskaber, 
sagde ministeren, som gen-
nemgik de tre hoveddele i 

formandskabsprogrammet.
-Vi skal huske at kaste beskedenheden af os, når vi 

optræder internationalt på Nordens vegne. Vi samarbej-
der om kampen mod skatteunddragelse, og vi arbejder 
for det arktiske områdes udvikling på flere fronter, som 
det skal drøftes ved en konference i København i maj.

-Vi skal fortsat drage nytte af fællesskabet og såle-
des skal fjernelsen af interne grænsehindringer have 
mere tempo på. Den nuværende krise kræver også 
øget samarbejde om beskæftigelsen med et fleksibelt 
arbejdsmarked og en grøn erhvervsstrategi, fortsatte 
Bertel Haarder.

Kommende ministermøder
-Ved et nordisk statsministermøde på Kronborg i maj 
skal drøftes nye opgaver bl.a. på klima - og energiområ-

Norden bundet  
sammen af et 
folkeligt engagement
Understregede Bertel Haarder ved nordisk seminar
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Det bliver Karen Ellemann fra partiet Venstre, der nu 
har overtaget  ansvaret for det nordiske samarbejde. 
Det sker i forbindelse med statsminister Lars Løkke 
Rasmussens omdannelse af den danske regering.Karen 
Ellemann erstatter en af den danske regerings mest 
erfarne ministre, Bertel Haarder, der bliver ny inden-
rigs- og sundhedsminister.

Med sin tiltrædelse som ny minister for nordisk 
samarbejde sætter Karen Ellemann sig samtidigt i for-
mandsstolen for Nordisk Ministerråd :

- Med det danske formandskab for Nordisk Mini-
sterråd i 2010 er der allerede gjort et kæmpe stykke 
arbejde med at tilføre det nordiske samarbejde ny poli-
tisk tyngde og placere det enestående samarbejde på det 
internationale landkort. Jeg glæder mig til at fortsætte 
dette arbejde og især til at finde fælles nordiske svar på 
globaliseringens store udfordringer, fortæller den nye 
minister.

Foreningen NORDEN har ønsket Karen Ellemann 
til lykke med udnævnelsen til minister for nordisk 
samarbejde og understreget, 
at organisationen med sine 
13.000 medlemmer i Dan-
mark er langt den største 
forening, der arbejder for 
et regionalt internationalt 
samarbejde:

»Det viser med stor 
tydelighed, at der fortsat er 
stor folkelige opbakning til det nordiske samarbejde. 
Og Norden har meget at byde på i forhold til globa-
liseringsdagsordenen, da samarbejdet aldrig har været 
indadskuende, men tværtimod hele tiden har haft 
bredere internationalt samarbejde som sit væsentligste 
pejlemærke.« n

Ny minister for nordisk samarbejde

Jeg glæder mig til 

at fortsætte arbej-

det med at finde 

fælles nordiske svar 

på globaliseringens 

store udfordringer, 

fortæller Karen 

Ellemann
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Oplev en fantastisk sejltur, tag på opdagelse i Færøernes forunderlige natur 
og få en enestående mulighed for at opleve den sydligste af Færøernes øer

Foreningen NORDENs Københavnsafdeling 
tilbyder Færøerne i egen bil

En uges rejse med afrejse fra Esbjerg både 1/5 og 
8/5 2010

Tre dage på egen hånd og en dag (onsdag), hvor 
der venter en spændende udflugt til Suderø med 
følgende program:

Afrejse med Smyril kl. 08.30, hvor vi ser øerne, Nol-
soy, Hestur, Sandur, Stora Dimun, Lítla Dimun og 
Suðuroy inden ankomsten til Suðuroy, hvor guide/
bus møder os. Her besøger et af de mange museer i 
Suderø (Ruth Smith, Porkeris Bydasavn, Fiskastovan 
á Mýri í Hovi, Bygda og sjóvinnusavnið á Tvøroyri). 
Vi spiser middag - rigtig god færøsk fisk og efter en 
god kop kaffe, forsætter vi turen til Kirken i Fámjin 
(første færøske flag), Hvalba, Sandvík og ser hvor 
Sigmund kom op på land, Beinisvørð som har en 
fantastisk natur, Akraberg som er den sydligste del 
af øen, samt stabbagróti - som er geologisk helt fan-
tastisk, og andre spændende ting alt efter vejrforhol-
dene. Vi kører til Pubben (den gamle Kgl. enehandel 
på Tværø), hvor vi går ombord på Smyril og kl. 20.30 
ankommer vi til Torshavn.

PRIS PR. PERSON KR. �.099,- v/2 personer.
Pris for personer der ikke er medlemmer af Foreningen 
NORDEN pr. person KR. 5.099,- v/2 personer.
Inkluderet i prisen: Skibsrejse Esbjerg-Tórshavn t/r • 
Overnatning i 2-køjeskahytter med vindue og med 
wc/bad • 3 overnatninger i dobbeltværelse på Hotel 
Føroyar • Morgenmad på hotellet tirsdag-torsdag • 
Udflugt til Suderø med bus, færge, guide og entre • 
Bil (max � m lang og 1,9 m høj) v/2 personer. Halv-
pension om bord kr. 80�,- pr. person.
Tilmelding senest 1�. april til Susanne Prip Madsen, 
mail suspripmadsen@webspeed.dk, tlf. 39 �2 3� 9�. 

Begrænset antal pladser.



Hjörvar overtar presidentposten etter det svenske 
riksdagsmedlemmet Sinikka Bohlin ved årsskiftet, da 
Island overtar formannskapet i Nordisk Råd.

Den kommende presidenten mener det nordiske 
samarbeidet er viktigere enn noen gang, ikke minst 
på grunn av finanskrisen. Det faktum at mange tunge 
politikere har blitt med i Islands NR-delegasjon, viser 
også at det nordiske blir prioritert.

Ifølge Hjörvar er det viktig at Nordisk råd fokuserer 
på spørsmål som innbyggerne mener er sentrale. Sik-
kerhet er et slikt spørsmål.

– Som president vil jeg fokusere på sikkerhet i vid 
forstand – bekjempelse av organisert kriminalitet og 
trafficking, økonomisk samarbeid og klimaspørsmål, 
men også mer tradisjonelle sikkerhetsspørsmål i over-
ensstemmelse med innholdet i Stoltenberg-rapporten, 
sier Hjörvar.

Dessuten er havrelaterte temaer viktige for den nye 
presidenten, for eksempel fiskeripolitikk samt Arktis 
og Østersjøen. Hjörvar vil også fokusere på kultur- og 
språkspørsmål, og dessuten grensehindre.

Hjörvar studerte filosofi ved Islands universitet 
i begynnelsen av 90-årene. Han ble adm.dir. for de 
blindes riksorganisasjon på Island og leder for bystyret 
i Reykjavik før han ble valgt inn i parlamentet. Hjörvar 
er interessert i kultur, spesielt litteratur og teater, og tar 
seg gjerne en løpetur i den islandske naturen.

Helgi Hjörvar deltog som indleder om klimaspørgs-
mål ved Foreningen NORDENs repræsentantskabs-
møde i 2009.

Illugi Gunnarsson fra det islandske Selvstendighets-
partiet ble valgt til visepresident. Gunnarsson, født 
1967, overtar posten etter det svenske riksdagsmed-
lemmet Kent Olsson. Gunnarsson har vært medlem 
av Islands NR-delegasjon siden 2009. n

De nordiske lande (Danmark, Færøerne, Finland, 
Grønland, Island, Norge og Sverige) afsluttede i 
december underskrivelsen af flere nye informations-
udvekslingsaftaler med stater som har en international 
finanssektor som er indrettet efter at tiltrække uden-
landske investorer.
De nye aftaler er en del af en kampagne, som føres 
af Nordisk Ministerråd med henblik på at skærpe de 
globale satsninger for at forhindre international skat-
teflugt. n

Helgi Hjörvar president for Nordisk råd

Alltingsmedlemmet Helgi Hjörvar blir president for 
Nordisk Råd. Hjörvar ble valgt til president under 
Nordisk Råds sesjon i Stockholm i oktober. Helgi 
Hjörvar, født 1967, kom inn på det islandske Alltinget 
i 2003. Han representerer sosialdemokratene og ble 
medlem av Nordisk Råd i 2007. Hjörvar har også 
ledet den islandske NR-delegasjonen siden 2009.

Helgi Hjörvar

De nordiske lande underskriver 
nye udvekslingsaftaler
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»Din opholdsret i Danmark er bortfaldet, og du skal 
derfor udrejse af landet«. Sådan lyder den besked, som 
flere og flere nordiske statsborgere får fra Udlændin-
geservice.

De danske udlændingemyndigheder sender i sti-
gende grad statsborgere fra vores nordiske nabolande 
hjem. Det sker på trods af, at de nordiske landesiden 
1954 har fritaget hinandens borgere fra at søge opholds-
tilladelse. Foreningen NORDEN kritiserer myndighe-
dernes praksis i et brev til indenrigs- og socialminister 
Karen Ellemann.

»Det er en grundlæggende ret for nordiske statsborgere 
at opholde sig i et andet nordisk land, når de pågældende 
ikke har begået ulovligheder i opholdslandet«, skriver 
Foreningen NORDENs formand, Arne Nielsen, i 
brevet.

Ifølge Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd hjem-
sendes fx gravide studerende, personer der bliver skilt 
og jobsøgende der er gift med danskere. Fælles for de 
udviste er, at de har søgt om kontante ydelser i Dan-
mark.

Problemet mærkes tydeligt hos informationstjene-
sten »Hallo Norden«. Her ses flere og flere eksempler 
på, at Udlændingeservices praksis gradvist er blevet 
strengere i de senere år. Hallo Norden forvaltes af For-
eningen NORDEN for Nordisk Ministerråd.

Borgere fra hele Norden bliver udvist af Danmark. 
Hjemsendelsen af islandske borgere har ført til, at den 
islandske avis Fréttablaðið har dækket sagen. Emnet er 
desuden blevet taget op af Nordisk Råds medborger- 
og forbrugerudvalg.

Foreningen NORDEN opfordrer de danske myn-
digheder til at ændre praksis, således at Danmark ikke 
hjemsender nordiske statsborgere, der ikke har begået 
kriminalitet i landet. n

Foreningen NORDEN kritiserer 
udvisninger af nordiske borgere



- Fremtidens uddannelsessystem skal favne bredere, og 
rumme både faglighed, kreativitet og innovation, lyder 
det fra den danske formand for Nordisk Råds Kultur- 
og uddannelsesudvalg, Mogens Jensen (S).

Udvalget satte uddannelse og innovation øverst på 
dagsordenen, da 15 parlamentarikerne den 27. januar 
besøgte den progressive læreruddannelse på Professi-
onshøjskolen Metropol på Frederiksberg.

Forskellighed hos det enkelte menneske er en styrke, 
som skal værdsættes og udvikles, hvis vi vil sikre at alle 
får en uddannelse og bliver en del af samfundet. I hvert 
fald hvis det står til Nordisk Råd, som lægger afstand 
til landenes ensidige fokus på fagligheden.

Vi skal tænke nyt og turde eksperimentere med sko-
len, så den bliver indrettet til at fremelske den enkelte 
elevs evner, særpræg og karakter, lyder opråbet fra 
Rådet.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi ikke kun udvikler 
elever, der er stærke i de grundlæggende traditionelle 
færdigheder. Eleverne skal også være gode til at tæn-
ke innovativt og skabe kreative løsninger sammen. 
Samfundet har brug for begge dele, hvis vi forsat skal 
skabe fremdrift og nye muligheder for Norden, sagde 
Mogens Jensen.

Fokus skal altså flyttes fra den næsten fuldstændige 
fokusering på den intellektuelle intelligens, som findes 
i dag.

- Der findes mange forskellige intelligensprofiler, og 
den ene slags intelligens er ikke bedre end den anden. 

- Nogle elever er stærke til noget, mens andre er stærke 
til noget andet. Det har regeringen i specielt Danmark 
glemt. Vi skal ikke opdele dem i grupper af egnede og 
uegnede, men værdsætte forskellighederne og dyrke 
dem alle, understreger Mogens Jensen.

Socialt entrepenørskab
Med besøget på lærerseminaret Metropol ønskede 
udvalget ønskede derfor at se nærmere på de pædago-
giske tiltag, som institutionen bruger for at styrke både 
lærernes og elevernes kreativitet og skabertrang.

Under besøget hørte parlamentarikerne bl.a.om, 
hvordan Metropol gennem forskellige tiltag forsøger 
at indarbejde innovation og iværksætteri i læreruddan-
nelserne f.eks. på 1. årgang med et introprojekt, der 
tager udgangspunkt i socialt entreprenørskab.

De nordiske politikere fik også lejlighed til at høre en 
tidligere lærerstuderende fortælle om praktiske erfarin-
ger med innovation og kreativitet i undervisningen.

Oplægsholdere, heriblandt  Kerstin Laue, Norge, 
fortalte under besøget om, hvordan erhvervsliv og sko-
ler kan indgå partnerskab med hinanden om entrepre-
nørskab i undervisningen.

På baggrund af besøget vil Nordisk Råd vurdere og 
beslutte, om der kan iværksættes policy-anbefalinger og 
nye initiativer, som kan bringes op overfor de nordiske 
regeringer, og som kan medvirke til en videreudvikling 
og merværdi for de enkelte lande og for Norden som 
helhed. n

Nordisk Råd: Uddannelserne må ikke glemme det hele menneske

Nordisk udvalg på besøg på Frederiksberg

Det Radikale Venstres udenrigsudvalg har i januar 
udarbejdet et forslag til nordisk politik, hvori det 
bl.a. foreslås at frivillige organisationer, NGO-er, som 
Foreningerne Norden sikres en mere central rolle i 
samarbejdet, samt at andet end projekter skal kunne 
støttes, så vedvarende initiativer skal kunne oppebære 
støtte lige så længe de basale værdier fremmes, oplyser 
udvalgsmedlem Flemming Thøgersen, der er formand 
for NORDEN -afdelingen i Hvidovre :

-Vi ønsker også, at folkeoplysningens rolle, som den 
er kommet til udtryk i det nordiske igennem 150 år, 
udbredes til EU samt at Nordisk Råds rolle som repræ-
sentant for det nordiske regionale, parlamentariske 
samarbejde i EU fremmes. Man bør se på etablering af 
faste kontaktnetværk mellem Nordisk Råds partigrup-
per og udvalg og de tilsvarende i EU, oprette udvalg, 

Krav om mere central rolle for Foreningerne NORDEN
der har til opgave at koordinere med EU-dagsordenen 
i Nordisk Råd, så samarbejde sikres og overlap undgås 
samt åbne et Nordisk Råds kontor i Bruxelles – svarende 
til medlemslandenes parlamenters repræsentationer.

I forslaget indgår også mål for nordisk samarbejde 
inden for udenrigs - og sikkerhedspolitik, sundhed, 
uddannelse og forskning, fjernelse af grænsehindringer 
og for kulturområdet. På undervisningsområdet fore-
slås bl.a., at undervisning i forståelse af norsk og svensk 
sprog skal være obligatorisk i folkeskolen, at kendskabet 
til nordiske sprog indgår som et aspekt i danskundervis-
ningen for voksne indvandrere, at uddannelsessøgende 
kan modtage SU og transportstøtte, når de vil følge 
semestre i andre nordiske lande samt at taxameteret føl-
ger dem ved studier, lærepladser og anden uddannelse i 
andre nordiske lande. n
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-Nordisk Kulturfond yder bestemt ikke alene støtte til 
finkulturelle arrangementer og er faktisk den største 
støtte af den folkelige kultur i Norden med i alt 280 
bevillinger på tilsammen over 28 mill. kr i 2009, lyder 
svaret på Jann Rasmussens indlæg, fra kulturfondens 
danske direktør, Karen Bue, i en samtale på hendes 
kontor i St. Kongensgade i København.

-Bedømmelsen af tilskudsansøgninger har heller 
ikke noget med beløbsstørrelser at gøre, og enhver 
ansøgning bedømmes af sagkyndige ud fra sit eget 
grundlag. Af praktiske årsager skal ansøgningerne ind-
sendes elektronisk ud fra de retningslinier, der fremgår 
af fondens hjemmeside, og fondens sekretariat tager 
gerne imod spørgsmål i forbindelse med de enkelte 
ansøgninger.

-Forventningerne behøver heller ikke at være på lavt 
plus, idet venskabsbysamarbejdet generelt er et godt 
afsæt for en sådan ansøgning, men vi må understrege at 
en støtte kun gives i forbindelse med kulturelle aktivi-
teter – altså ikke »bare« på grund af et årligt venskabs-
bytræf. Der skal naturligvis foreligge et program og et 
budget, for der er jo tale om skattemidler og revisionen 
tager stikprøver, fortsætter Karen Bue. n

Administrationen håndteres af Nordisk Kulturfonds sekretariat 

i København, der til næste sommer flytter til denne bygning Ved 

Stranden lige over for Christiansborg. Fonden får samtidig bofælles-

skab med Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariater.

Er Nordisk Kulturfond kun til finkulturelle arrangementer?

Af Jann Rasmussen, formand for Foreningen NORDEN i Karup

Nej, vi er den største støtte af 
den folkelige kultur i Norden
understreges det i et svar fra Kulturfondens direktør.

Bag denne overskrift ligger min forundring over, at 
Karup-afdelingen fik nej på en telefonisk forespørgsel 
til Nordisk Kulturfond , om der var mulighed for, at 
vi kunne få et tilskud fra Nordisk Kulturfond til at 
afholde et nordisk træf med vore gamle venskabsby-
forbindelser i den tidligere Karup kommune. Efter at 
min forespørgsel havde været i flere hænder derovre, 
fik jeg til sidst at vide, at det kunne ikke støttes. Og 
så sendte jeg naturligvis ikke en ansøgning, når man 
kendte svaret på forhånd.

Så måtte vi selv stå for de udgifter, der uvilkårligt 
kommer, når en forening får gæster fra 3 andre nordiske 
lande. En tradition med træf hvert andet år, der blev 
skabt allerede i 1983 og har været afholdt siden. Da stor-
kommunerne blev dannet for 5 år siden, blev Karups 
fine kontakter til Rælingen og Munkedal strøget med 
et, og dermed forsvandt den kommunale bevågenhed, 
som vi indtil da havde nydt: tilskud til venskabsbyrejser 
og et pænt tilskud til nordiske træf i Karup. Viborg 
gav os et tilskud til et træf i Finland, men betonede, at 
det også var en hel undtagelse. Jeg kan forestille mig, 
at flere Norden-afdelinger er i samme situation som 
os i Karup, dvs. uden den nye storkommunes velvilje.

Nu havde vi et godt træf, og selv vore værter kom 
til at betale for at have gæster boende, så er det dejligt, 
at vi stadig har trofaste og idealistiske medlemmer, der 
ofrer noget for at være værter. Andre medlemmer, der, 
selv om vi måtte skuffe dem, idet der var flere tilbud om 
værtskab, end der var gæster, deltog i træffet og betalte 
fuldt stævnegebyr. Og det var kun i kraft af disse med-

lemmers bidrag, at vi »kun« fik 7500 
kr. i underskud. Det beløb kunne 
vi sagtens have brugt eks. til grup-
petilskud til rejser i Norden.

Afslaget om støtte fra Nordisk 
Kulturfond efterlod et dårligt min-
de, og derfor rejser jeg spørgsmålet 
nu: Hvorfor kan man ikke støtte 
sådanne arrangementer, der brin-
ger det nordiske samarbejde ned på 
det plan, hvor Nordens almindelige 
befolkninger møder hinanden med 

privat indkvartering, oplever et kulturprogram, viser 
gæsterne et stykke Danmark og har en fest- og kul-
turaften sammen.

Derfor kunne det være interessant at få at oplyst, 
hvad er Nordisk Kulturfond? Hvem sidder i den ? 
Hvilke nordiske tiltag har fonden støttet i 2009 og 
med hvor meget ?

NB. De fire bestyrelser har aftalt, at man skal mødes 
en gang i september 2010 i Munkedal for at drøfte 
det videre samarbejde. Vi har sat et program sammen, 
om hvordan vi kommer videre, hvordan skal integrere 
foreninger til næste træf. Altså hovedformålet et at få 
yderligere nordisk samarbejde i gang på et folkeligt, 
foreningsmæssigt og organisatorisk plan. Det kommer 
til at koste penge at rejse derop, bo en weekend. Det 
kan tænkes, at vi sender en ansøgning ind til Kultur-
fonden endnu en gang. Dog bliver vi ikke skuffet ved 
afslag, for forventningerne er på lavt blus, når det er 
Nordisk Kulturfond, der søges. n



Karen Bue på fondens kontor i København. Hun er cand.jur. og tid-

ligere ansat i Folketingets administration, sekretær i Nordisk Råds 

danske delegation og for Fondet for Dansk-svensk Samarbejde, i 3 

år direktør for Foreningen Nordens Forbund med sæde i Malmø og 

siden 2003 direktør for Nordisk Kulturfond. Mangeårigt medlem af 

Foreningen NORDEN.

Tilskud til Rudersdal-afdelingen
Hun nævner en række eksempler på allerede bevilgede 
tilskud til tidligere og kommende Foreningen NOR-
DEN-aktiviteter i de enkelte nordiske lande bl.a. de 
årlige hovedstadstræf mellem NORDEN-afdelinger, 
tilskud til Foreningen NORDENs Ungdom og senest 
et tilskud på 100.000 kr. til et omfattende Forenin-
gen NORDEN-arrangement i Rudersdal i forbindelse 
med et venskabsarrangement i denne sjællandske kom-
mune til sommer.

Ved et seminar den 26. juni med repræsentanter for 
kommunens svenske, norske og finske venskabsbyer og 
en række indlæg fra organisationer og nordiske institu-
tioner vil emnet »Hvordan styrker vi græsrødderne i det 
folkelige engagement inden for en nordisk venskabsby-
kæde ?« blive grundigt belyst og debatteret. I tilknytning 
til venskabsbytræffet bliver der kunstudstilling i maj og 
juni af kunstnere fra de nordiske byer, et aktivitetstræf 
for børn fra hver by samt sat fokus på nordisk oplevel-
sesturisme.

Fem prioriteringer
Karen Bue havde netop besøgt svenske Foreningen 
NORDEN`s  hovedkontor i Stockholm for yderligere 
at fremme samarbejdet om fondens virksomhed og her 
bl.a. tilbudt at lade fondens sekretariat afholde kurser 
i projektansøgninger, og noget sådant vil også være et 
tilbud for danske interesserede organisationer :

-Vi har endvidere udarbejdet en egentlig informa-
tionsstrategi med bl.a. ansættelse af en kommunika-
tionskonsulent, Gitte Merrild, på freelance basis. I 
strategien indgår også, at tilskudsansøgere skal invol-
vere informationsindsatsen som en vigtig del af den 
pågældende aktivitet.

Som tidligere beskrevet i NORDEN Nu har fon-
dens virksomhed været genstand for en rapport om det 
fællesnordiske kulturelle samarbejde, der bl.a. var til 
debat ved en konference i efteråret på Christiansborg 
og efterfølgende er fulgt op vedet kulturministermøde 
under Nordisk Råds  session i oktober.

Kulturfonden har på denne baggrund og ud fra egne 
erfaringer besluttet sig for følgende fem prioriteringer 
i den fremtidige tilskudsvirksomhed :

Aktiviteter for og med børn og unge
Aktiviteter til fremme af nye nordboeres deltagelse 
i det nordiske samarbejde
Aktiviteter til fremme af nabosprogforståelsen i de 
nordiske lande
Aktiviteter til fremme af samarbejdet mellem Vest-
norden (Færøerne, Grønland og Island) og det 
øvrige Norden
Aktiviteter i tyndt befolkede områder i Norden.

•
•

•

•

•

Karen Bue oplyser slutteligt, at 
fonden i 2009 modtog 1.240 ansøg-
ninger eller ca. samme antal som 
tidligere år. Heraf var 850 ansøgnin-
ger behandlet ved årsskiftet og som 
nævnt var der givet 280 bevillinger i 
årets løb. n

Fakta
Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der 
har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand 
mellem de nordiske lande.
Nordisk Kulturfond uddeler årligt over 25 millioner dan-
ske kroner til kulturprojekter i Norden eller nordiske 
projekter uden for Norden.
De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele 
kulturlivet, og omfatter alt fra billedkunst, teater, musik 
og dans, til litteratur og nye medier. Også uddannelse, 
forskning og tvær-sektorielle projekter kan støttes af 
Fonden. Inden for uddannelses- og forskningsområdet 
prioriteres projekter med tilknytning til kunst og kultur.
For at kunne modtage støtte fra Fonden, skal projektet 
omfatte mindst tre nordiske lande eller selvstyrende 
områder (Færøerne, Grønland og Ålandsøerne).
Du kan læse mere om Fondens virksomhed i den sene-
ste årsberetning på fondens hjemmeside : www.nor-
diskkulturfond.dk
Beslutningen om, hvilke projekter der tildeles støtte, 
træffes af fondens 13 bestyrelsesmedlemmer. De dan-
ske medlemmer er i øjeblikket: Folketingsmdl. Bente 
Dahl (RV) med folketingsmedl. Mogens Jensen (S) som 
suppleant, og direktør Poul Bache, Kunststyrelsen, med 
kontorchef Per Voetmann, Kulturministeriet, som sup-
pleant.
I gruppen af sagkyndige, der bedømmer ansøgningerne 
og kommer med indstillinger til bestyrelsen, sidder fra 
dansk side : Skuespilleren Litten Hansen, musikeren 
Henrik Marstal, kunstnerisk rådgiver Lars Seeberg og 
kontorchef Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen.
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I sin seneste erindringsbog fortæl-
ler journalisten og forfatteren Eva 
Bendix  bl.a. om sine oplevelser i 
1970-erne i Stockholm som dansk 
diplomatfrue, gift med presseråd 
Claus Becker (men hele tiden aktiv 
skribent) og understreger således i 
sit letlæselige sprog, ofte med en 
spids tone, at hun blev hæmnings-
løs nordist af at bo i Sverige og er 
det endnu :

-Der er noget godt at sige om 
alle lande i verden. Men de nordi-
ske lande føles som en udvidelse. I 
Norden trækker vi vejret ens, sagde 
Bodil Koch engang. Hun var kul-
turminister og varmt optaget af et 
nordisk kulturelt samarbejde, »for 
vi har så meget at være fælles om«, 
hedder det videre i bogen.

Om sprogfællesskabet skriver 
Eva Bendix, at en stor del af Nor-
den kan vi forstå hinandens sprog 
bare vi gider. Og bare vi danskere 
undlader at sige halvfjers, firs og 
halvfems for sjuttio,åttio og nittio:

-Det fine er, at vi ikke behøver at 
tale og skrive hinandens sprog. Vi 
skal bare kunne læse og forstå. Ube-
sværet. Det skal børnene lære fra 
tredje klasse. Og INDEN engelsk. 
Kendskab til de andre nordiske 
sprog er samtidig en styrkelse og 
udvidelse af vort eget modersmål, 
dansk. Og modersmål og identitet 
hører uløseligt sammen.

-At kunne engelsk, tysk og fransk 
er godt og praktisk. Men uanset set 
hvor let man mestrer dem, er og 
bliver de fremmedsprog, Moders-

målet med de nordiske rødder er 
noget helt andet og nært, konsta-
terer hun.

En død fisk ?
-Det nordiske samarbejde er en død 
fisk, er der altid nogen, der siger, når 
man diskuterer Norden. Jeg er over-
bevist om, at Danmark i 2003 aldrig 
var kommet med i den modbyde-
lige krig i Irak, hvis vi havde haft et 
ordentligt og godt nordisk samar-
bejde. Norge og Sverige blev ikke 
krigsførende nationer som Dan-
mark, der så skamløst ville tækkes 
USA, understreger Eva Bendix og 
præsenterer følgende ønskeseddel :

-Lad os sende vores børn på sko-
lerejser og ferie i Norden, inden de 
skal til Tokyo og Californien og 
Sydafrika. 

-Lad os igen få stationeret 
udlandskorrespondenter i Oslo og 
Stockholm og Helsinki, så vi kan få 
nyheder og høre om de andre nor-
diske lande, uden at der skal skydes 
en stats-eller udenrigsminister for 
at komme i nyhederne.

-Lad os lære og forstå og læse de 
tre skandinaviske sprog ubesværet. 
Indsatsen er så lille i forhold til 
udbyttet.

-Lad os styrke den nordiske og 
dermed også vores egen identitet. 
For først da har vi noget at give 
andre. Lad os puste liv i den døde 
fisk !

-Og lad mig aldrig igen høre det, 
som jeg hørte for nylig, da en dansk 
og en svensk pige, begge på 14 år, 

sagde til hinanden : -Can you say it 
in English, please ?

-Vi skal ikke alene passe på vores 
nordiske sprog. Vi skal også være 
stolte af dem, dyrke dem som vores 
norske ven, Bjørn Jensen, der var 
norsk presseattaché i Sverige. En 
sen aften sad han i vores køkken 
på Djurgården og filosoferede:

-Svenskerne sir grädde, sagde 
han. Danskerne sir flløøde. Men vi 
nordmænd sir fløyte – og det er jo 
det, det er…

Godt modtaget
Om dét at bo i et andet nordisk 
land, fortæller Eva Bendix, at hvis 
man tænker på at emigrere til Sve-
rige, skal man sørge for at være 
dansker :

-Bare man åbner munden på 
dansk, breder svenskerne ud og 
jubler over den danska gemytlighe-
den. Det er en bred generalisering, 
men sandt er det, at mange sven-
skere forventer, at alle danskere 
altid går rundt med et muntert smil 
på læben. Vi er så gemytlige og siger 
hele tiden, at det går sgu nok.

-Jævnligt hører man fra de 
30.000 danskere, der de senere år 
har bosat sig i Skåne, at »man bliver 
så godt modtaget, bare fordi man er 
dansker«. Det samme gælder ikke 
den anden vej. Der er gået 350 år, 
siden svenskerne ved Roskildefre-
den fik tildelt Skåne, Halland og 
Blekinge. Men antisvedismen eksi-
sterer stadig blandt visse danskere, 
fortsætter bogens forfatter og ironi-

Da jeg blev hæmningsløs nordist…

Journalist og forfatter Eva Bendix fortæller om 
sine oplevelser som »emigrant« i Stockholm
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Da jeg blev hæmningsløs nordist…

Fakta
I denne erindringsbog fortæller Eva Bendix om sit voksenliv, fra hendes tid 
som journalistelev i Slagelse og videre som 21-årig som udsendt korrespon-
dent i London i 1946, gennem mange år fast medarbejder ved dagbladet 
AKTUELT, i 1952 den første faste speaker i dansk fjernsyn, senere som 
medvirkende i en række radio - og tv-programmer og som freelance-journa-
list ved flere dag -og ugeblade.

Årene sammen med mand og børn ved de danske ambassader i Stockholm 
og Bonn bliver også belyst med store og små oplevelser dér. Også hendes 
aktive deltagelse i politisk arbejde bl.a. som socialdemokratisk folketingskan-
didat og i kvinde - og fredsbevægelser som »Strikkeklubben« bliver skildret, 
sammen med hendes senere engagement i græsrods-bevægelsen De Nye 
Bedsteforældre.

Hun var også i en periode et aktivt bestyrelsesmedlem i Arbejdermuseets 
Venner og fik i denne forbindelse iværksat en indsamling med bl.a. en vellyk-
ket koncert i museets festsal til fordel for en mindeplade for digteren Tove 
Ditlevsen. Den kan nu ses i ved indgangen til digterens barndomshjem i 
Hedebygade, Vesterbro, i København.

Som det siges i en omtale af bogen : Eva Bendix tager livet alvorligt, men hun 
tager ikke sig selv for højtideligt, i denne underholdende skildring af både et 
meget udadvendt - og samtidig et tæt familieliv i ind - og udland fra tiden efter 
Anden Verdenskrig og frem til i dag.

»Det skulle jeg måske ikke have sagt«. Forlaget Gyldendal. 378 sider. Rigt 
illustreret.

serer over dette tema med følgende 
bemærkninger :

-Det er synd for svenskerne, at de 
ikke har det så sjovt som vi. De keder 
sig og må ingenting. Ikke engang 
købe spiritus, som vi må. Døgnet 
rundt er det hos os tilgængeligt på 
enhver benzintank og på alle gade-
hjørnerne. Vi har jo nu i så mange 
år været indehavere af en flot før-
steplads blandt alle lande i Europa 
som det land, hvor børn og unge 
drikker allermest spiritus helt ned 
til de laveste aldersklasser. Hvor er 
det dog synd for de andre nordiske 
lande med deres Systembolag, at de 
ikke kan konkurrere med os…

Eva Bendix fortæller i samme 
forbindelse om hvilken opsigt det 
vakte, da hun efter ankomsten til 
Stockholm ville købe en flaske 
portvin i Systembolaget i Gamla 
Stan, og spurgte om hun først måtte 

smage på de tilbudte mærker :
-Det skulle jeg måske ikke have 

sagt. Jeg husker endnu det latter-
brøl, der brød løs fra de mange 
kunder og ekspedienter, og de 
mange overbærende bemærknin-
ger om hvor löjliga og morsomme 
disse danskere kan være : -Hon ville 
provsmaka vinet, sagde de og slog 
hænderne sammen. Der var virke-
ligt noget at fortælle om hjemme.

Vores nationale sutteklud
-Hvorfor tror så mange danskere, at 
svenskerne keder sig ? Hvor har vi 
det fra, at de alle sammen går rundt 
med et ulykkeligt udtryk i øjnene ?  
spørger Eva Bendix i sin bog :

-Og hvorfor er så mange danske-
re nødt til at stive sig med overbe-
visningen om, at det er så synd for 
svenskerne, at de ikke er danskere ? 
Den tåbelige antisvedisme er i sær 
pinlig, fordi den blotter vores lil-
lebrortraume med dets behov for 
selvhævdelse. Den er vores natio-
nale sutteklud.

-Generelt set er det som Strind-
berg siger : Synd for menneskene. 
Men det er ikke mere synd for sven-
skerne end for alle andre. Til gen-
gæld er det synd for danskerne, at 
vi år for år melder os lidt mere ud af 
Norden.

-For Norden er en rigdom, og 
uden Norden er vi ingenting. Det 
er enestående i hele verden, at man 
tilhører sit eget land PLUS fire 
andre. Kun i seks små arabiske sta-
ter har jeg hørt, at der findes noget 
tilsvarende. Ellers er Norden unik, 
understreger Eva Bendix. n

Fra 1966 var Eva Bendix blandt de faste 

deltagere i en ugentlig radioudsendelse i 

DR kaldet Pressemøde på P1. Her er forfat-

teren Klaus Rifbjerg ugens gæst og bliver 

taget under skrap behandling af fra venstre 

Nan Henningsen, Merete Bjørn Hanssen, 

Lise Nørgaard og Eva Bendix.



Foreningen Norden får sjældent kunstbøger til omtale. 
Mærkeligt nok, for nordiske kunstnere er da blandt 
dem der gennem tiden har haft og har de tætteste kon-
takter over de nordiske grænser, og Kunstakademiet i 
København har mig bekendt gennem lange perioder 
haft mange nordiske elever.

Kunstbogen »Jens Nordsø« fortjener imidlertid lidt 
spalteplads. Ikke fordi den er specielt nordisk i sit sigte, 
men fordi den både er 
god og lidt anderledes. 
Den forener en glim-
rende karakteristik af 
en god kunstner med 
fortræffelige mere oply-
sende afsnit om at se på 
billeder og om bagved-
liggende kunstteori.

Maleren Jens Nord-
sø, 1930 – 2006, var også 
grafiker og illustrator ; 
han er måske ikke af 
navn kendt af det bre-
dere publikum, for han 
havde ikke særlig sans for 
den kommercielle side 
af kunstlivet, og han var 
heller ikke et mediedyr.

Men hans kunst er 
»brugt« af rigtig mange 
mennesker. Han var 
nemlig i en årrække, 
nærmere bestemt 26 år, 
ansat i Danmarks Radio 
som grafiker ved tv. Han lavede dekorationer til tv-tea-
ter, han lavede pauseskilte, og han blev især kendt for 
sine smukke grafiske arbejder med danske landskaber 
til udsendelserne Månedens Sange.

Andre sammenhænge hvor hans kunstneriske virke 
er blevet til glæde for mange mennesker, er hans man-
ge pladeomslag og hans udsmykning i 1959 af Jazzhus 
Montmartre. Forhåbentlig er den udsmykning bevaret 
og kommer til sin ret igen, når Montmartre nu genåb-
ner på den oprindelige adresse i St. Regnegade i hjertet 
af København – her kom der virkelig mange nordboer, 
og det gør der sikkert snart igen.

Jens Nordsøs vigtigste indsats er imidlertid hans 
mange malerier – mere end 500. Han nåede at deltage 

i mere end 40 udstillinger, heraf 15 separatudstillinger, 
og fik gennemgående gode anmeldelser af anerkendte 
folk som Helge Ernst, Preben Wilmann, Jens Jørgen 
Thorsen og Bertil Engelstoft. Nordsøs billeder har 
motiver som stilleben, kvindefigurer, portrætter, land-
skaber og skibsvrag. De er ganske enkelt smukke – ikke 
som glansbilleder, men med en næsten udfordrende 
æstetisk dybde som ud over glæden ved det smukke, 

indbyder til eftertanke 
og fordybelse.

For undertegnede er 
bogens styrke, at den 
holder en fin balance 
mellem billederne, 
billedanalyserne (det 
gyldne snit og andre 
geometriske figurer) og 
teksterne. Som læser får 
man et godt indtryk af 
den perfektionisme, der 
drev Jens Nordsø. Det 
er ikke revolutionerende 
kunst, men det er gen-
nemarbejdede værker i 
farver og komposition. 

Fin kunstformidling
Kunsthistorikeren 
Charlotte Christensen 
har skrevet et fortræffe-
ligt forord om at se ; Jens 
Nordsø selv har skrevet 
om figurativt-nonfigu-

rativt, om perspektivets rolle og maleriers opbygning, 
om kunsten at iagttage og om håndværkets betydning. 
Og ejere af Jens Nordsø-billeder skriver vidt forskelligt 
om deres glæde ved billederne.

Kunstbogen »Jens Nordsø« er fin kunstformidling 
og kunstpædagogik. Den er udgivet af forlaget People’s 
Press. Billedmaterialet er selvfølgelig Jens Nordsøs, lige 
som hovedteksten ; det fortrinlige grafiske design og 
layout har Kenn Clarke stået for, lige som han sam-
men med Anders Bo Mortensen har taget sig af bil-
ledbehandlingen. 

Den kan bestilles via www.jensnordsoe.dk/Kunst-
bog og koster 350,- kr. med forsendelse. n

Af Henrik Hagemann

« – en kunstbog»
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Foreningen NORDEN holder 
repræsentantskabsmøde lørdag 
den 29. maj kl. 10.00 – 17.00 i 
Møllevangsskolens festsal i Århus.

En ny strategi- og handlingsplan 
med vægt på den interne organise-
ring vil blive debatteret, ligesom der 
er lagt op til ændringer af forenin-
gens vedtægter, hvor bl.a. de faste 
repræsentantskabsmøder hvert år 
vil blive genindført. Også forenin-

Repræsentantskabsmøde i Århus
gens økonomi er på dagsordenen, 
men heldigvis blev resultatet af 
2009 langt bedre end forventet. 

På den politiske side vil debatten 
om den nordiske union givet stå i 
centrum (se lederen). Ideen giver 
en tiltrængt saltvandsindsprøjtning 
til den nordiske debat.

Alle NORDEN -medlemmer 
er velkomne til at overvære repræ-
sentantskabsmødet, dog mod et 

På redaktionen fik vi i februar en e-
mail med anmodning om adresse-
ændring ved fremtidige forsendel-
ser af NORDEN Nu, fra et nordisk 
børnebibliotek i Chile !

Vi spurgte nysgerrigt afsende-
ren, Anne Hansen, om baggrunden 
for en sådan institution i det fjerne 
land i Sydamerika og fik følgende 
orientering : 

-Biblioteket har eksisteret i ni år. 
Vi er 20 frivillige i Chile og 20 i 
Danmark. Biblioteket har en stor 
støttekreds i Danmark og vi sam-
ler penge til projektet ved at holde 
loppemarkeder og foredrag i begge 
lande.

-Det hele begyndte for mange år 
siden, da jeg arbejdede i Chile og 
mine børn var små. Jeg opdagede at 
der ingen børnebøger fandtes her.

-Når jeg bliver gammel og pen-
sioneret, så vil jeg åbne et børne-
bibliotek, så børnene kan komme 
og få læst højt, og chilenske forfat-
tere og illustratorer måske kan blive 
inspireret til at lave bøger til dem, 
tænkte jeg.

Enestående indsats af dansker i Chile for at skaffe nordiske børnebøger

Da æslet bar nordiske bøger 
op ad bakkerne i Valparaiso

Anne Hansen med NORDEN Nu i det nyind-

rettede børnebibliotek i Valparaiso.

-Nu er jeg gammel og biblio-
teket er en realitet. Først købte vi 
mange af de bedste nordiske billed-
bøger på loppemarkeder og på bib-
liotekernes bogudsalg i Danmark. 
Så oversatte vi bøgerne til chilensk 
og lagde teksterne ind i dem, og så 
blev de sendt til Chile.

Ringede med klokken
-Jeg lejede et lille værelse, lånte 
et æsel og en klokke. Æslet fik en 
masse bøger på ryggen og han og 
jeg gik op ad de mange trapper på 
bakkerne mellem husene, fortæller 
Anne Hansen videre. Valparaíso lig-
ger på �2 stejle bakker. Jeg ringede 
med klokker, og børnene stimlede 
sammen om os. Så sad vi og læste, 
og børnene fik en seddel med bib-
liotekets adresse.

-Nu, ni år senere, har vi lejet en 
stor lejlighed, har 3000 billedbø-
ger og en masse Lego og Brio samt 
puslespil. De store børn skriver 
en børneavis – nummer 6 er lige 
udkommet. Den læses af ca. 700 
skolebørn i Valparaíso.

« – en kunstbog

-Der sker hele tiden sjove ting 
på biblioteket. For nylig udkom 4 
danske billedbøger på LOM for-
lag i Santiago, Chile. Tre af Lene 
Fauerbys »Mette bøger« og Martin 
Strids »Lille frø«. Besøg vores hjem-
meside : www.libroalegre.cl, slutter 
denne beretning om et enestående 
privat initiativ for at fremme inte-
ressen for nordisk børnelitteratur.
 n

deltagergebyr på 100 kr. for ikke-
delegerede fra lokalafdelingerne. 
Tilmelding til landskontoret senest 
en uge før. n

Med venlig hilsen
Landsstyrelsen
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Foreningen Norden i Århus arrangerede fra 2�. juni til 
og med 2. juli sidste år en fantastisk rejse til Færøerne. 
En del af det fantastiske bestod i, at disse våde, forblæ-
ste og tågede øer i Nordatlanten i denne uge lå badet 
i sol. Selv færingerne undrede sig, det var uhørt. Rej-
seledere var Torben K. Rasmussen og færøske Gudrun 
Haustein. Programmet var bredt, der var kirkekunst, 
natur, historie og litteratur.

Der var en overnatning i Klaksvig, hvor vi besøgte 
Christianskirken, indviet i 1963 og tegnet af den dan-
ske arkitekt Peter Koch, kgl. bygningsinspektør (1905-
1980). Alterbilledet er en fresko oprindeligt malet på 
væggen i Viborg Domkirke af professor Joakim Skov-
gaard (1856-1933). Siden blev billedet overført til lær-
red af italienske eksperter, og Koch har tegnet Christi-
anskirken omkring dette billede. Halvdelen af beløbet 
til kirkebyggeriet er givet af Fondet til Fædrelandets 
Vel, som kong Christian d.10. var protektor for, derfra 
navnet Christianskirken.

 »Verdens absolutte midtpunkt«
Herefter blev teltpælene rykket op, og resten af tiden 
slog vi os ned i Tórshavn, udnævnt til »verdens absolut-
te midtpunkt« af multikunstneren William Heinesen 
(1900-1991). Det vil være umuligt at fortælle om alle 
oplevelserne i disse dage, jeg vil derfor trække nogle i 
mine øjne højdepunkter frem. Næste dag gjaldt det bl. 
a. igen kirkekunst, denne gang Gøtu kirke beliggende 
i bygden Gøtugjógv på det østlige Eysturoy.

Det er maleren og billedhuggeren Trondur Paturs-
son, født i 1944 i Kirkjubøur, der har skabt de vidun-
derlige glasmalerier, lyssætningen og alterbilledet. Når 
man går ud af kirken, fornemmer man de samme blå 
farver udenfor som inde i kirken. Den katolske kirke 
i Tórshavn har også nydt godt af Paturssons kunst. 
Kunstnerens arbejder kan ses flere steder i Danmark, 
bl. a. i Kastrup Lufthavn, hvor hans glasfugle svæver 
højt oppe under loftet ved gate D.

 Men der var også andet end kirker, på tilbagevejen 
passerede vi Risin og Kellingin, to ca. 75 m høje sten-
søjler ude i havet på den nordlige del af øen. Sagnet 
fortæller, at da en islandsk jætte og hans kone forsøgte 
at slæbe Færøerne til Island, blev de forstenede.

Tusinder af havfugle
En dag var afsat til et besøg på fugleøen Mykines, den 
yderste af Færøerne mod vest. Mens båden gled ind og 
ud af naturens store katedraler på William Heinesens 
»kviksølvlysende verdenshav« istemte holdets dygtige 
sangere pludselig »Dejlig er jorden«. Man følte himlen 
nærme sig. På Mykines med tusinder af havfugle, så 
vi bl.a. riden, den lille stormsvale og sidst men ikke 
mindst den charmerende lunde, søpapegøje. To små 
papegøjer havde anbragt sig på en sten lige over for os 
og opførte her deres eget lille tableau. På hjemvejen 
sejlede vi langs de fantastiske, stejle Vestmanabjørgini 
på nordvestsiden af Streymoy, mens Torben Rasmus-
sen skænkede en stiv whisky til en bid tørfisk.

For den historieinteresserede og andre var besøget i 
Kirkjubøur et clou. Den lille bygd, der ligger på Strey-
mos sydvestkyst, var op gennem middelalderen bispe-
sæde og Færøernes åndelige og kulturelle centrum. Øjet 
fanger først den store dekorative og skulpturelle ruin, 
Magnuskatedralen opført af biskop Erlandur omkring 
år 1300. Ved vandkanten 100 m øst for ruinen ses nogle 
murrester, som man mener stammer fra Skt. Brendanus 

kirke. Denne kirke er 
gradvist blevet ædt 
af havet.

Den hvidkal-
kede Olavskirke fra 
omkring 1200-tallet, 
oprindeligt indviet 
til Jomfru Maria, 
er stadig i brug som 
sognekirke. Her 
havde de berømte 
rigt, udskårne kir-
kebænkgavle i fyr-
retræ og andre kle-
nodier deres plads 
indtil 1874, hvoref-
ter de blev fragtet 
til Nationalmuseet i 
København. I 2002 
blev tingene givet 
tilbage til Færøerne 

Kirkebænkgavl med mødet mellem Maria og Elisabet. 

Ovenfor dem findes kong Erik af Pommern og dronning 

Philippas våbenskjold. Anvendt fra 1406-1430.

Billedet er fra Faroe Isles Review 1. 1991

Færøerne i strålende sol
Af Anna Marie Færch
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og kan i dag ses på Færø-
ernes Nationalhistoriske 
Museum.

Af de 14 bænkgavle er 
der grund til at trække en 
af dem frem: Motivet med 
mødet mellem Maria og 
Elisabet, ovenover dem 
findes våbenskjoldet til-
hørende den nordiske 
unionskonge Erik af 
Pommern og dronning 
Philippa. Våbenskjoldet 
blev anvendt fra 1406 
til 1430. Dette fortæller 
at bænkgavlene er ble-
vet lavet indenfor denne 
periode. Vi besøgte også kongsbondegården i Kirkju-
bøur med den berømte Roykstovan, måske Nordeuro-
pas ældste træbygning.

Til fods over fjeldet
Turen tilbage til Tórshavn foregik til fods op over fjel-
det Kirkjubøureyn ad en vardesti. Samme tur gik hr. 
Poul fra romanen Barbara af Jørgen-Frantz Jacobsen 
(1900-1938), men medens vi gik i strålende sol, stred 
hr. Poul sig frem »i den kulsorte aften« i et stærkt storm-
vejr. Senere på ugen så vi Jørgen-Frantz Jacobsens grav 
beliggende i den smukke gamle kirkegård i Tórshavn, 
ligesom vi så Niels Malmros’ filmatisering af Barbara.

En anden stor oplevelse var et besøg i Nordens Hus 
i Tórshavn. Det var landsformand Arne Nielsen, der 
også var med på turen, og formanden for Foreningen 
Norden på Færøerne, Eyrith Guttesen Leyni, der havde 
fået dette besøg i stand. Og det var en hjertelig atmo-
sfære, der her slog os i møde. Der var stillet forfrisknin-
ger frem og hjulpet godt på vej af kyndige færinger udi 
kædedans og kvad, gik dansen taktfast med de danske 
gæster i den store smukke dansestue.

Nordens Hus, der 
blev indviet i 1983, er 
tegnet af arkitekterne 
norske Ola Steen, født 
i 1942 og  Kolbrun Rag-
narsdottir, født i 1939 i 
Reykjavik. Bygningen 
er i to etager med en kon-
struktion af store glas-
partier og ståldragere 
fra Danmark, taget er et 
typisk færøsk græstag 
lagt på en islandsk tag-
konstruktion, gulvet er 

af norsk granit bortset fra 
gulvet i dansestuen, der 
består af svensk fyrretræ. 
Og de behagelige stole 
er finske. En moderne 
bygning, der viderefører 
den færøske tradition 
med græstag.  Formålet er 
bl.a. at formidle nordisk 
kultur til Færøerne og 
færøsk kultur til de andre 
nordiske lande. Desuden 
skal huset støtte færøsk 
kultur.

Vikingernes alting
En spændende vandring 

med Gudrun i det gamle Tórshavn førte os bl.a. ud på 
klippehalvøen Tinganes, hvor vikingerne holdt deres 
alting under åben himmel i 800- eller 900-tallet. På 
de flade sten ses forskellige inskriptioner fra den tid, f. 
eks en kompasrose. Forinden vi nåede ud på Tinganes, 
havde vi besøgt Færøernes Lavting, som tinget hedder 
i dag, og fået en grundig indføring i arbejdet her af 
direktør Súsanna Danielsen. Skråt overfor Lavtingets 
domæne ligger William Heinesens smukke røde barn-
domshjem med græstaget.

De smalle gader og tjærede små huse med græsta-
gene dannede kulisser for en del af filmen Barbara. 
Senere stoppede vi ved Færøernes Nationalhistoriske 
Museum og mærkede historiens vingesus ved synet 
af kirkebænkgavlene fra Olavskirken i Kirkjubøur. 
Det blev også til et par sejlture mere, til den sydligste 
ø Suduroy, ligesom vi en anden dag sejlede til Nolsoy 
lige uden for Tórshavn, berømt for sine mange storm-
svaler.

Dagen var kommet, hvor vi skulle forlade disse »Om 
vejret tillader det-øer«, som havde vist sig fra den mest 
charmerende og gæstfrie side. Og stopfyldte med ind-

tryk fra nogle vidunder-
lige dage satte vi os i flyet 
i Vagar Lufthavn.

Færøerne blev i 2007 
udpeget som verdens 
skønneste øer af det ame-
rikanske rejsetidsskrift 
»National Geografic« 
i konkurrence med 111 
andre ø-grupper. Efter 
at have gennemrejst dis-
se storslåede, grønne øer 
tilslutter man sig dette 
valg – betingelsesløst. n

Færøerne i strålende sol
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-Vi har ikke ture hvert år, men blev »bidt af det« i 2008, 
da vi sammen med én af Tårnbys venskabskommuner, 
Skedsmo, var på en tur i Island, fortæller formanden 
for NORDEN- afdelingen i Tårnby-Dragør, Terkel 
Spangsbo.

-Så nu tilbyder vi to ture til Færøerne i september 
med 12 - max. 16 personer pr. tur. Det betyder, at vi 
kan anvende en lille bus og komme ud på næs og op på 
tinder, hvor de store turistbusser ikke kommer. Vi bor 
næsten privat hos vores guider, Sámal og Tora Bláha-
mar, og de holder ikke fri klokken 16…. 

-Infrastrukturen betyder, at turene/dagsmarcherne 
bliver lange, for trods Færøernes umiddelbare lidenhed 
er der store forskelle på nord og syd og midt i mellem. 
Alle morgenmåltider er inkluderet og måltider nævnt 
i programmet er også betalt på forhånd – eksklusive 
drikkevarer. Stop midt på dagen vil altid ske ved en 
kaffestue/cafeteria. 

-Efter ankomsten til lufthavnen kører vi til Gåsedal 
i nord gennem den senest byggede tunnel på Færøerne 
og besøger Midvagur og Sandavagur, hvor vi tager fat 
på det historiske og hører om Færøerne under 2. ver-
denskrig. På det tidligere færgested Oyrargjogv (Vagar 
- Strømø) samles vi op og sejler ud under fuglefjeldene 
nord for Vestmanna. Efter to timer på havet returne-
rer vi til Vestmanna. På vej mod Thorshavn kan vi nå 
vikingemuseet i Kvivik.

-På 2.dagen er der afgang nordover til Videreidi på 
Bordø. Her boede Barda, der lagde skæbne til Jørgen 
Franz Jakobsens fortælling om Barbara. Der bliver 
besøg på fiskefabrikken i Haraldsund, hvor vi spiser på 

fabrikken og naturligvis fiskeprodukter. I Klaksvig har 
vi et par timer med et besøg på det gamle apotek og en 
museumsbygning, hvor der venter en teaterforestilling 
om en svensk drama, der roede til Færøerne. Derefter 
Leirvik og besøger forbrændingsanlægget. Her hører vi 
om energiforsyningen i et nordatlantisk samfund.

Nordens Hus
-3. dagen begynder vi med en “byvandring” i bus, så 
vi lærer at orientere os i Thorshavn. Derefter slippes 
vi løs på Skansen med endnu et militærhistorisk over-
blik om en tidligere dansk besiddelse/koloni/amt. Vi 
mødes derefter  i Nordens Hus med rundvisning bag 
kulisserne og på udstillingerne. 

-Dansk militær er stadig stationeret på Færøerne 
på vegne af NATO, og vi besøger såvel forlægningen 
med foredrag samt radaranlægget på og inden i fjeldet 
omkring 600 meter oppe. Bussen følger med op og 
vindjakkerne tages med garanti i brug. Vi slutter med 
aftentur til Kirkjebø.

-Den 4. dag er vi i Runavik ved frokosttid. Eftermid-
dagskaffen kan indtages i Eidi efter besøg i Kløften, 
hvor bussen garanteret IKKE kommer med. Måske når 
vi også rundt om Saksun og måske sover vi lidt i bussen 
på vej tilbage til Thorshavn…. 

-Dagen efter der heldagstur til Sandø, og vi kører så 
betids til færgelejet ved Kirkjebø, at medbragt formid-
dagskaffe kan indtages. Vi har også madpakker med og 
er hjemme i Thorshavn ved spisetid.

Den 6. og sidste dag kan man gå på shopping eller 
andet i Thorshavn indtil vi kl. 13 kører til lufthavnen. Se 
også www.tora.fo, hvor turene er omtalt mere specifikt, 
fortæller Terkel Spangsbo. n

På eksklusive ture til Færøerne
I september med Tårnby-Dragør-afdelingen

Fakta

Afrejsetidspunkter: 4. og 17. september 2010 med 
hjemkomst til København 9. og 22. september. Ud fra 
Kastrup klokken 8.35. Hjem 18.05.

Deltagerpris: Ca. 7.000 kr. Rabat: Medlemmer af 
Foreningen NORDEN (uanset hvor) får 150 kroner i 
rabat pr. rejse. Inkluderet er: Flyrejse København-Vagar-
København. Overnatning i dobbeltrum. Morgenmad. 
De i programmet omtalte måltider. Alle udflugter inkl. 
Entreer. Sejladser.

Indkvartering: Bed & Breakfast suppleret med værelser 
på et nærliggende hotel. Vi tilbyder plads på dobbeltvæ-
relser, men enkeltværelse kan tilkøbes. Vi råder også 
over et trepersoners rum og et familie-rum med flere 
sovepladser.

Her bor vi – 

udsigt fra Samal
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Fakta fortsat
Tilmelding pr e- mail til terkel.spangsbo@mail.dk eller 
brev til Terkel Spangsbo, Hyben alle 43, 2770 Kastrup 
og depositum/betaling til Foreningen NORDEN, Tårnby-
Dragør konto 6610-4480803.

Ved tilmelding betales 1.000 kr. pr. person. Ved afbud 
inden tre måneder før afrejse (hhv. 4. og 12. juni) tilba-
gebetales 750 kr. Restbetaling forfalder 14. juni.

Yderligere oplysninger og omfattende brochure fås hos 
Terkel Spangsbo: terkel.spangsbo@mail.dk, tlf.: 3251 
0873 og 4038 0450.

Møde med Barbara inden afgang
I løbet af foråret inviteres alle deltagere til filmen Bar-
bara i Kastrup Bio. Vi regner også med, at der vil være et 
foredrag om Færøerne i forbindelse med filmen. Arran-
gementet er gratis og er samtidig et led i Foreningen 
Nordens normale aktivitet, så gæster kan medtages. 

Interesserede i nedenstående ture kan henvende sig 
vedr. specialprogrammer hos Helge Sørensen, tlf. 
55816206 eller mail:helge.soerensen@mail.dk.

FÆRØERNE – nordatlantens charmetrolde-
lyse sommernætter og uberørt natur.
15. – 21. aug. 2010.

Færøerne – en hårdfør og barsk, men frodig og grøn 
øgruppe i Atlanterhavet – et hjørne af det danske rigs-
fællesskab. Et lille skandinavisk samfund på ca. �0.000 
mennesker, som på en lykkelig måde har forstået at 
udvikle et moderne erhvervsliv, uden at sætte deres far-
verige, gamle traditioner og folkelige kultur til.

Charmen ved den færøske sommer er ikke mindst 
det lys- og farvespil, der udfolder sig, når et tåget eller 
bygefuldt vejr på et splitsekund viger pladsen for strå-
lende sol.Himlens rødmende skær en færøsk midsom-
mernat er et syn, man ikke let glemmer.
Vejledende pris kr.11.�00. – med alt betalt !
NB ! ! 15 deltagere for gennemførelse af turen.

DALSLAND – en del af Vestsverige
6. – 9. sept. 2010.

Dalsland er et lille svensk område mellem søen Vänern 
og Norge, ca. 200 km nordøst for GöteBorg. Her er 
meget at se og opleve på et lille område.

Nordiske ture

Oplev den berømte Dalsland Kanal, den smukke 
vandvej med mange søer og sluser(16 sluser), lokalt 
kunsthåndværk, elge og meget mere.

Hotel Dalsland i Ed bliver vor base under opholdet 
og i Bengtsfors venter kanalbåden på at tage os ombord 
og på herregården Baldersnäs skal vi spise frokost og 
evt. gå en tur i den smukke engelske park.
Pris kr. 3950 med alt betalt ! n

Som det fremgik af NORDEN Nu rejsenummeret i 
januar side 20, arrangerer Foreningen Norden i Vor-
dingborg tur til Grønland i dagene den 9.-14.septem-
ber i år.

Det nye er, at tilmeldingsfristen er forlænget fra den 
15.februar til den .juni, men at prisen for personer på 
60 år og der over stadig kun er 15.745 kr.

Vi oplever første døgn med udfl ugter i Sdr. Strøm-
fj ord og de sidste 5 i Jakobshavn på Hotel Arctic med 
den eventyrlig smukke udsigt til det blå hav med utro-
lig mange isbjerge.

Ud over at se by og omegn er der inkluderet en 
heldagstur til Rode Bay.

Entreer og udfl ugter, som er beskrevet i program-
met samt fuld pension fra 1. dags frokost til sidste dags 
morgenmad, er også inkluderet i prisen. n

Henvendelse til Folke Hansen, Vognmandsmarken ��, 
�7�0 Vordingborg
tlf: 2��80372 / 2�21�130 , mail: Foki@mail.dk

Vidunderlige sensom-
merdage i Grønland



I august 2009 pakkede jeg for 3. gang kufferten og drog 
nordpå. Næsten så langt mod nord, man kan komme i 
Norge. Til Pasvik Folkehøgskole, der ligger �0 km syd for 
Kirkenes tæt ved Pasvikelven, som danner grænse til Rus-
land.

Her har højskolen en lang og vellykket tradition for at 
afholde kurser for pensionister. Også rigtig mange danske 
pensionister har i årenes løb stiftet bekendtskab med den 
pragtfulde nordnorske natur og den gode stemning på sko-
len på de ture, som Ældre på højskole i Udlandet har arran-
geret i mange år, de senere år kombineret med en rejse den 
ene vej med Hurtigruten, »Verdens vakreste sjørejse«, som 
der står i brochurerne.

Det var da også på den måde, jeg fik kendskab til stedet 
i 2007. Det gav bare lyst til mere, og derfor var jeg i 2008 
og igen i fjor – som eneste danske deltager – på højskolens 
kursus i august måned for norske og russiske pensionister. 
For det giver en helt ekstra dimension. Skolens motto er 
»Spreng grenser« – og det kan jo forstås på flere måder !

Et vindue blev åbnet mod øst
I 2009 markeres 20 året for Berlinmurens fald, den kolde 
krig sluttede og nye relationer mellem øst og vest blev mulig. 
Vi havde forinden fået nye ord ind i sproget: Perestrojka og 
Glastnost, forudsætningerne for de store omvæltninger i 
Østeuropa. 

Højskolen i Pasvikdalen, der længst oppe mod nord og 
med udsigt til Rusland, så hurtigt mulighederne for at bli-
ver brobygger og kulturformidler i Barentsregionen. Der 
kom russiske elever på skolen, rejser den anden vej blev en 
mulighed, der blev arrangeret besøg af kunstnere og idræts-
udøvere krydsede grænsen.

Øst-vest træf for 20. gang
Hvert år i august inviterer Pasvik Folkehøjskole til pensio-
nistkursus og siden 1990 har russiske pensionister også haft 
muligheden. Det var dermed 20. gang i år, at norske (+ en 
enkelt dansk) og russiske seniorer kunne mødes til en uge 
med gode oplevelser.

Mandag den 10. august ankom vi til Kirkenes fra nord, 
syd, øst og vest. Nogle havde rejst langt med tog og bus, 
andre med fly og enkelte i egen bil. De, der havde brug for 
transport fra Kirkenes til skolen, blev som altid afhentet af 
skolens bus. Af årets 26 deltagere, var der 9 gengangere fra 
sidste år.

Halvdelen af deltagerne kom fra Rusland, primært med 
en baggrund som lærere på de skoler i Nikel, Murmansk og 
Petrozavodsk, som højskolen samarbejder med eller fra den 
karelsk-norske venskabsforening. Vi var alle pensionister, 

men i øvrigt en blandet flok. Nogle var friske og rørige andre 
havde brug for støtte til at komme omkring, aldersmæssigt var 
vi mellem 50 og 92, kun 7 mænd havde fundet vej hertil). Men 
alle havde lyst til nye oplevelser og nye udfordringer.

Et indholdsrigt program
Vi begyndte hver dag med en samling, hvor deltagerne bidrog 
med korte indlæg, et digt, musik eller lignende. Kursets emner 
skiftede i øvrigt mellem foredrag om Østfinnmarks betydning 
som vindue mod øst, erhvervsforhold, befolkningssammen-
sætning, specielt med vægt på de samiske og finske mindretal. 
Desuden om skolens vigtige rolle som kulturfyrtårn og som 
markering af norsk suverænitet tilbage i tiden.

Vi besøgte det nærliggende miljøcenter Bioforsk Svanhovd, 
hvor vi bl. a. hørte, at Pynenærhunde kan holde ubudne bam-
ser på afstand af bebyggelse og husdyr – et humant alternativ 
til at skyde bjørnen. I dette område findes den største stamme 
af brune bjørne og der er klare ’interessemodsætninger’ mellem 
biologer og landbruget.

En aften besøgte vi det smukke museum, indrettet i Strand 
gamle internatskole, en af de få tilbageværende træbygninger 
fra før krigen, da tyskerne afbrændte hele Finnmark. Der var 

besøg i Svanvik kapel og på det lokale kulturcenter med male-
riudstilling af en kunstner fra Bergen. Her fortalte højskolens 
tidligere forstander, Svein Sørensen om, hvad pensionister kan 
udrette, når de tager et initiativ og øver politisk pression: De 
reddede den lukningstruede lokale butik – og fik et kulturcen-
ter med bl. a. café – i tilgift. Nu står pensionister i samarbejde 
med COOP for driften af begge – og det giver overskud. Godt 
gået !

Andre dage gik det af sted med bus til Kirkenes, hvor vi 
besøgte Grenselandsmuseet med bl.a. udstillinger om forhol-
dene i Finnmark under 2. verdenskrig, kunstudstillinger af den 
samiske kunstner John A. Savio og af Kaare Espolin Johnsen 
samt om mineselskabet A/S Sydvaranger og dets betydning 
for regionen. Vi så Russermonumentet, - det var som bekendt 
russerne, der befriede Finnmark i oktober 1944 – og nogle var 
på indkøb i div. supermarkeder. En anden udflugt gik langt 
ind i Pasvikdalen. På vejen var vi på Svanvik kirkegård, hvor 
vi hørte om genbegravelsen af skoltesamer fra kirkegården 
på Gravøya.

Pensionister sprænger grænser
Af  Tove Østerberg Olsen
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I forbindelse med anlæg af vandkraftværker langs Pasvikel-
ven, ventede man at den stigende vandstand ville oversvøm-
me kirkegården, derfor blev de døde flyttet. Skoltesamerne 
kaldes også Østsamer. De er/var russisk ortodokse og det er 
da også et ortodokst kors, der er rejst over deres grav. På 
samme tur var vi på udsigtspunktet Høgde 96 – det højeste 
punkt i området. Herfra holdt man tidligere øje med grænsen 
og aktiviteterne mod øst. Vi var ved Melkefossen, i dag et 
af de 5 kraftværker ved elven. Her hilste holdets veteran fra 
Altabataljonen, Magnus på 92, på unge ’kollegaer’, der i dag 
bevogter grænsen. Selv gik han grænsevagt i 1939-40.

Turen sluttede ved forstanderparret Elvira og Åsmunds 
hytte, hvor vi styrkede os med kaffe og andet godt. Ugens 
sidste bustur tog os så langt østpå i Norge, som man kan 
komme, til Grense Jakobselv, den lille elv, der her danner 
grænse til Rusland.

På militærforlægningen fik Åsmund fat i nøglen til Oskar 
den II’s kapel og vi så den smukke kirke, som den norsk-
svenske unionskonge lod opføre i 1868 for at hævde norsk 
territorium i forhold til Rusland.

 Blandt de russiske deltagere var en musikprofessor, Irina, 
som sang en norsk salme fra koralbogen. Bagefter spiste vi 
frokost ved stranden og så var der mulighed for at sprænge 

endnu en grænse: Et bad i Barentshavet (Ishavet). Luften 
var 7 grader (+), og vandet … det var KOLDT, kan jeg bare 
hilse og sige !

En af de største oplevelser var helt sikkert turen på Pas-
vikelven med Forsvarets hurtiggående patrulje-gummibåde. 
Og netop på en dag, hvor solen smilede fra en næsten skyfri 
himmel efter en ganske våd uge. Her blev vist også sprængt 
et par grænser – nej, bådene holdt sig skam på den rigtige 
side af de gule grænsepæle, men de mere personlige grænser. 
At lægge stokkene fra sig og overgive sig til Forsvarets stærke 
arme, blive bragt sikkert om bord og drøne af sted med skum 
for boven, det havde flere af deltagerne vel næppe ventet at 
opleve.

Ind i mellem alle disse aktiviteter var der også tid til afslap-
ning – små vandreture i området, kaffedrikning og snak. 
Svømmebassin og sauna var åben hver morgen, midt på 
dagen var der seniordans med instruktion og en aften gik til 
Sct. Hans højen, hvor Åsmund havde tændt op på bålpladsen. 

Ugen sluttede med festmiddag, underholdning og lodtræk-
ning mellem små gaver, som deltagerne havde medbragt.

At lære hinanden at kende
I smågrupper skulle vi prøve at lære hinanden at kende, høre 
om livet som pensionist på begge sider af grænsen, få indblik 
i familie- og arbejdsliv. En meget væsentlig del af samværet, 
men ikke helt så let.

»Sprogforskelle er ikke noget problem« gentog Åsmund 
flere gange. Og det lykkedes at få gravet skjulte ressourcer 
frem, gamle sprogkundskaber blev pudset af, evnen som teg-
ner eller skuespiller blev aktiveret – ja der var endog dem, 
der fandt musik frem og tog en svingom – også en måde at 
kommunikere på, når man mangler et fælles sprog. Til tider 
var der 4 – 5 forskellige sprog i spil, så var det med at holde 
ørene stive.

Vi havde nok undret os over, at så mange af russerne var i 
halvtredserne, men fik forklaringen : Gennemsnitslevealderen i 
Nordvestrusland er blot 58 år for mænd og 72 år for kvinder, der-
for er pensionsalderen også lav. Ganske skræmmende. Men de 
allerfleste arbejdede stadig, pensionen er så lav, at det kun lige er 
muligt at overleve, og knap nok det. Også tankevækkende – og 
vel også sundt at høre for os, der er mere heldigt stillede.

For de yngre generationer er det en selvfølge at kunne andet 
end sit modersmål, men ikke for disse årgange. De, der kunne 
›udenlandsk‹ var meget dygtige til at formidle i sær Elvira, 
Åsmunds russiskfødte hustru, som på helt enestående måde 
tolkede under hele kurset - det var kulturformidling på høje-
ste plan, tilsat indlevelse og omsorg for alle. Elviras foredrag 
om kulturforskelle mellem nordmænd og russere er således 
en sikker vinder.

Kendskab gi’r venskab 
Den påstand har jeg lånt fra Foreningen NORDEN, og jeg 
kan bekræfte, at det passer. Der blev udvekslet mange adresser, 
e-mail-adresser og telefonnumre. Sådan varer kurset langt ind i 
tiden efter at man har sagt farvel. Når man er blevet pensionist, 
har tilværelsen ofte ændret sig. De fleste har lagt arbejdslivet 
bag sig. Forpligtelserne er anderledes, nogle er måske blevet 
alene, der er plads til og brug for nye input – som det hedder på 
moderne sprog. Så er det vigtigt at turde træde ud af sin vante 
gænge, vove sig væk fra det kendte og trygge, møde andre, også 
dem, der har en anden baggrund, sprænge sine grænser. Det 
er nok ikke altid så let, men det betaler sig.

Hvis min beretning skulle have givet dig lyst til at opleve 
højskolelivet på grænsen mellem Norge og Rusland, har du 
som dansker en glimrende mulighed ved at tage med Ældre 
på Højskole i Udlandet. Når efterårsfarverne er flottest, rejser 
man med fly til Kirkenes, tilbringer 4-5 dage på højskolen og 
rejser ned langs Vestkysten med Hurtigruten, der lægger til 33 
gange undervejs. Der er mulighed for ekstra udflugter flere 
steder. Gå ind på www.AEHU.dk og læs mere eller kontakt 
Højskole i Udlandet i Jelling på 75 87 24 11.

Du kan også, som jeg har gjort det, tage på egen hånd på 
et norsk- russisk pensionistkursus. Der går fly fra flere danske 
lufthavne til Oslo og derfra er der kun 2 timers indenrigsflyv-
ning til Kirkenes. Se nærmere på www.pasvikfhs.no eller ring 
til skolen på 0047 78 97 37 70.  n

Pensionister sprænger grænser
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Som ny transportminister er det en glæde at kunne fejre 
Øresundsbrons første ti succesfulde år her i sommeren 
2010. Den cirka 1� kilometer lange trafikforbindelse 
har haft stor betydning for hele Øresundsregionen, der 
i dag rummer hele 3,7 mio. mennesker. Vi skal være 
stolte af den centrale rolle den faste forbindelse over 
Øresund har haft for integrationen og udviklingen i 
Øresundsregionen.

Opskriften på succes: En bro, en tunnel og en kun-
stig ø.

Selv om det i dag ikke er til at forstå, var der faktisk 
nogle, der ikke kunne se, hvordan en bro, en tunnel 
og en kunstig ø skulle kunne bidrage til en hel regions 
udvikling. Der var en del skeptikere, der ikke spåede 
forbindelsen mange chancer for succes. Heldigvis er 
disse forudsigelser blevet gjort til skamme, og her ti år 
efter broens åbning står vi med en succeshistorie.

 Man kunne formentlig have placeret de selv samme 
dele af en fast forbindelse et andet sted i verden, uden 
at det nødvendigvis havde medført samme regionale 
udvikling, som det har været tilfældet i Øresundsre-
gionen. Der har mange år forud for åbningen af Øre-
sundsforbindelsen været et meget tæt forhold mellem 
Danmark og Sverige. De kulturelle forudsætninger for 
en vellykket integration har derfor været gode. Men det 
er klart, at der er andre faktorer til stede, som har haft 
indflydelse på succesen i regionen. Det gælder blandt 
andet ejendomspriserne i Sverige og jobmulighederne 
i Danmark.

Billigere boliger og højere løn
Med den faste forbindelse over Øresund er det blevet 
væsentligt nemmere at pendle mellem København og 
Malmø. Det har mange benyttet sig af – både svenskere 
og danskere. En del danskere har valgt at flytte til Sve-
rige som følge af billigere boliger og den lette adgang 
til et job i København.

 Også svenskerne har benyttet sig af de gode mulig-
heder for at pendle imellem Sverige og Danmark. I 
dag er det f.eks. ikke spor usædvanligt at møde svenske 
butiksassistenter i de københavnske forretninger. Og 
med de gode jobmuligheder, der har været i Danmark 

de seneste år, er det ikke overraskende, at mange sven-
skere ønsker at arbejde i Danmark.

En region for uddannelse og forskning 
De studerende har også haft gavn af den faste forbin-
delse over Øresund. Der er rig udveksling af studerende 
på tværs af den dansk-svenske grænse, og der er et rigtig 
godt samarbejde mellem universiteterne og de øvrige 
højere læreanstalter i Øresundsregionen. Allerede i 
1997 blev samarbejdet mellem universiteterne formelt 
dannet med Øresundsuniversitetet, der dækker 11 uni-
versiteter i regionen og 1��.000 studerende.

 Øresundsuniversitetet udgør et af de største univer-
siteter i Europa, og samarbejdet betyder, at regionen 
kan blive en af de førende i verden inden for forskning 
og uddannelse. Denne mulighed bør vi udnytte. Vi 
skal fortsat styrke uddannelsessamarbejdet på tværs af 
Øresund, og vi skal være stolte af, at vi på få år har fået 
endnu bedre betingelser for forskning og uddannelse 
i Norden.

 Inden for bioteknologi er Øresundsregionen også 
blevet en vigtig spiller. Medicon Valley er blevet et af 
de førende områder i Europa for udvikling af biotek-
nologi, og virksomhederne i regionen har formået at 
markedsføre sig selv og tiltrække investeringer inden 
for bioteknologien. I det hele taget har Øresundsregio-
nen tiltrukket erhvervsvirksomheder, og jeg håber, at 
denne udvikling vil fortsætte mange år endnu.

Oplevelser for enhver smag
En anden stor fordel ved etableringen af den faste for-
bindelse over Øresund er, at en lang række oplevelser 
ligger inden for en radius af kun 100 km. At kunne køre 
over en bro frem for at skulle benytte en færge betyder, 
at køretiden bliver kortere. Rigtig mange ser det som 
en fordel at kunne bruge tiden i bilen frem for på fær-
gen og dermed spare rejsetid – dette er selvfølgelig en 
væsentlig faktor for pendlere, men også for folk, der 
skal ud på oplevelser i enten Danmark eller Sverige.

 De mange mennesker i Øresundsregionen kan på 
kort tid komme frem til kultur-, sports- og naturople-
velser og en masse andre fornøjelser. Danskere har let 

Tillykke Skandinavien!
Af transportminister Hans Christian Schmidt (V)
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adgang til de svenske seværdigheder og arrangementer i 
Sverige, mens svenskerne i Malmø og omegn nemt kan 
komme til en hovedstad med de oplevelser en sådan 
måtte byde på. Vi har altså mulighed for at udnytte de 
bedste muligheder på begge sider af sundet og lade os 
inspirere på tværs af landegrænser.

Det opfatter jeg som en stor gevinst for et sam-
fund.

Et tættere Norden
Den faste forbindelse over Øresund har ikke blot haft 
betydning for udviklingen i regionen. Forbindelsen har 
også bragt Norden tættere sammen. Landene i Norden 
hænger nu trafi kalt sammen. Udover pendlerne har 
transportbranchen og de virksomheder, der er afhæn-
gige af at få transporteret deres varer rundt i Skandina-
vien, haft stor glæde af Øresundsforbindelsen. 

Frem for at skulle sejle mellem enten Helsingør-
Helsingborg eller Malmø-København blev der med 
den faste forbindelse over Øresund etableret en alter-
nativ rute for transport af varer. Regionen er i dag så 
integreret, at man i Skåne opfatter Øresundsbron og 
Københavns Lufthavn, som Skånes vej ud i verden.

 Næste skridt på vejen er at knytte Skandinavien 
tættere til kontinentet med den faste forbindelse over 
Femern Bælt. Denne forbindelse vil frigive en masse 
trafi k over Storebælt og give Skandinavien en hurtigere 
og mere direkte forbindelse til kontinentet. 

Ligesom Øresundsforbindelsen vil den faste for-
bindelse over Femern Bælt medføre nye muligheder 
for udviklingen af en region, om end forholdene på 
Lolland og Femern naturligvis er anderledes end i et 
hovedstadsområde.

 Rent trafi kalt betyder den kommende Femern Bælt-
forbindelse, at de rejsende vil spare tid og omvejskørsel, 
virksomhederne i Norden vil få lettere adgang til større 
markeder, og forbrugerne vil få adgang til fl ere leveran-
dører. Jeg glæder mig meget til at følge arbejdet med 
etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, 
og jeg ser frem til de muligheder og den udvikling, der 
kan følge i kølvandet af åbningen af forbindelsen. n

Tillykke Skandinavien!
Fakta

Øresundsforbindelsens historie
Øresundsbron blev indviet den 1. juli 2000, men forud 
for dette var mange års arbejde med at få en aftale på 
plads mellem Danmark og Sverige og med at bygge 
forbindelsen. I 1991 blev den endelige aftale om bygning 
af en fast forbindelse over Øresund underskrevet af 
Danmark og Sverige, ogarbejdet med at etablere en fast 
forbindelse over Øresund kunne påbegyndes.

Arbejdet med de danske landsanlæg blev igangsat i 
1993, og i 1995 begyndte arbejdet med kyst til kyst-
forbindelsen. Fem år senere stod forbindelsen klar til 
glæde for mange danskere og svenskere.

Den smukke Øresundsbro, hvis drift 

i 2009 gav overskud-foto.



För snart �0 år sedan skrev den dan-
ske historikern Palle Lauring en bok 
om Danmark i Skåne. Lauring kal-
lade sin beskrivning av gamla Öst-
danmark för en usentimental rejse. 
Boken gjorde författaren känd och 
populär även i Sverige.

Idag är det ett helt annat Skåne 
som möter danska besökare och i 
artikeln får vi veta att Skåne och 
Danmark i framtiden förenas, men 
inte på det sätt som Lauring och 
hans samtid kunde föreställa sig.

Första raderna i Palle Laurings 
bok om Danmark i Skåne lyder:

»Da Christian den Femte vendte 
tilbage fra den mislykke skånske 
krig, lod han Kronborgs vinduer 
mod Sundet blœnde for ikke at få 
appetitten ødelagt ved synet af det 
tabte.«

 Om drottning Margrete II idag 
står vid Kronborg ser hon färjor 
oavbrutet pila mellan Helsingborg 

och Helsingør och om vädret är 
klart ser hon i söder den mäktiga 
silhuetten av Öresundsbron mellan 
Malmö och København.

 Hon ser inga soldater på krigs-
tåg över vattnet, men tiotusentals 
skåningar och danskar som reser 
mellan varandras länder som om 
det aldrig funnits något krig.

När Palle Lauring för snart 60 år 
sedan seglade till Skåne var Öresund 
fortfarande en skarp riksgräns och 
den danske författaren kunde för-
modligen inte ana hur livet skulle 
vara i vår tids Öresundsregion. Men 
Lauring sökte sig tillbaka i tiden för 
att söka efter vad som kunde finnas 
kvar från den danska tiden.

Framtiden vid Öresund
Vad har 2000-talets människor för 
föreställningar om framtiden vid 
Öresund? Hur ser bilden av denna 
omstridda region ut om �0-�0 år? 
Anders Olshov ger oss ett svar:

 -Då har Skåne och Själland utve-
cklats till en öresundsregion med 
omkring fyra miljoner invånare. 
Den upplösning av nationsgränsen 
i Sundet som vi redan märker har 
fortsatt. Köpenhamn kommer inte 
att vara lika danskt och Malmö inte 
lika svenskt som idag. Städerna har 
blivit en multietnisk storstad, ett 
embryo till en skandinavisk metro-
pol som drar till sig även norrmän 
och finländare. Och över Öresund 
finns inte bara en bro mellan Mal-
mö och Köpenhamn utan kanske 
tre fasta förbindelser.

 Anders Olshov är inte vem 
som helst när det gäller åsikter 
om Öresundsregionens framtid. 
Han är administrerande direktör 
för Øresundsinstituttet i Malmö, 
en organisation som analyserar 

näringslivet, politiken och sam-
hällsutvecklingen i regionen.

Det som danske kung Christian 
misslyckades med i skånska kriget 
på 1670-talet, att med vapen i hand 
återerövra Skåne från svenskarna, 
kommer nog heller inte att förver-
kligas i framtiden. Däremot pekar 
prognoserna på en fortsatt sam-
mansmältning av livet i Skåne och 
på Sjœlland på ett sätt som inte var 
vad Christian hade föreställt sig och 
som Palle Lauring knappast tänkte 
på när han seglade över det solglit-
trande Öresund för att påbörja 
sökandet efter det danska i Skåne, 
en tur till gamla Östdanmark som 
han kallade för En usentimental 
rejse.

Det var en resa få år efter Andra 
världskriget och den tyska ocku-
pationen av Danmark. Stränderna 
längs Öresund hade varit mörk-
lagda. De som färdats över Sundet 
var främst flyktingar och danska 
motståndsmän. Det var förenat 
med livsfara att försöka ta sig till 
den gamla danska landsdelen.

 Läsaren får följa Lauring en 
solig vårdag när han seglar över 
Öresund och från båtdäcket ser 
Skåne, »en smaragdgrøn, vårfrisk 
stribe i pastelblå dis.«

Det skånska landskapet
Vad är det då som finns bakom detta 
dis som är danskt, som minner om 
landskapets viktiga roll i det danska 
riket? Gamla kyrkor, gamla borgar, 
ruiner, statyer, monument natur-
ligtvis, men med sitt breda kultur-
historiska vetande får han även den 
mest oansenliga ruin att avslöja ett 
stycke dansk historia. Och natur-
ligtvis ger även det skånska landska-
pet honom anledning till att på ett 

I Palle Laurings skånska fotspår 
mot en svensk-dansk metropolregion
Text och bild: Sture Näslund

Skåne och Sjœlland kommer i framtiden att vara 

en skandinavisk metropol där städerna Malmö och 

København är en multietnisk storstad. Och öresunds-

borna har troligen tre fasta förbindelser att välja på 

när de ska korsa Sundet. Det spår Anders Olshov, 

administrerande direktör i Øresundsinstituttet.
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fängslande sätt beskriva dramatiska 
händelser i danmarkshistorien.

Foteviken är ett gott exempel. 
Det är en vik av Öresund ett par 
mil söder om Malmö. Den 4 juni 
år 1134 utkämpades här på vikens 
flacka stränder ett avgörande slag 
i det danska inbördeskrig som då 
härjade landet. Här besegrades 
kung Niels Ejegod av sin utmanare 
och brorson Erik Emune. Segern 
innebar att Erik blev kung över 
större delen av Danmark.

När man idag vandrar längs 
Fotevikens stränder där sjöfåglar 
sträcker över vattnet mot den vida 
horisonten och erinrar sig Laurings 
skildring av det slag som här utkäm-
pades mellan danskar är det lätt att 
i fantasin framkalla denna blodiga 
strid där beväpnat rytteri för första 
gången i stor skala deltog i ett slag.

När det danska inbördeskriget 
utkämpades vid Foteviken 1134 var 
inte Sverige någon fast och enhetlig 
statsbildning. Danmark var det för-
sta nordiska land som framträdde 
som en regional stormakt, men på 
1600-talet utvidgade Sverige sitt 
välde. Landet pulserade av expan-
sionsvilliga kungar och adel. Och 
den ödesdigra vintern 1658 kunde 
Karl X Gustav marschera med sina 
arméer över Bälten, rycka loss Skå-
ne från Danmark och hota landets 
existens.

Store förandringar
Med tanke på de stora förändringar 
som skett sedan Lauring gjorde sin 
skånska resa, vilken behållning har 
en nutida läsare av hans bok? Stor 
behållning, kan man påstå. Många 
av de händelser, platser och bygg-
nader som han beskriver finns kvar 
även idag. Inte minst kan säkert 
alla danskar som bosatt sig i Skåne 
under senare år ha behållning av att 

följa sin gamle landsmans fotspår.
Just den stora danska inflytt-

ningen till Skåne, främst till vissa 
stadsdelar i Malmö, hör till de 
förändringar som kraftigt bidragit 
till att förhållandena över Öresund 
förändrats på ett 
genomgripande sätt. 
Man kan idag tala om 
att Öresundsregio-
nen har en gemen-
sam arbetsmarknad, 
till viss del även en 
gemensam bostads-
marknad . Inte minst 
unga skåningar som 
varit arbetslösa i 
Skåne har fått arbete 
på den danska sidan. 
Samtidigt har de 
skyhöga bostadspri-
serna i Københavns-
området  lockat över 
många danska famil-
jer till Skåne, där bostäder och hus 
hittills varit mycket billigare.

Om Palle Lauring levat idag 
och en eftermiddag velat resa från 
København till Malmö med Öre-
sundståget, hade han förmodligen 
fått stå hela resan, så stor har resan-
deströmmen blivit.

Men trots att integrationen 
utvecklats finns fortfarande många 
gränshinder. Den svenska mini-
stern för nordiska frågor, Christina 
Husmark, har sagt att arbetet med 
att få bort gränshindren går för 
långsamt.

-Vi kan inte låta den enorma 
kraften i Öresundsregionen gå 
förlorad för att vi inte ger oss tid 
till en samlad insats, säger denna 
minister.

En metropolregion
Kommer den utveckling som pågått 
sedan Öresundsbron öppnades år 

2000 att fortsätta? Anders Olshov 
som vi tidigare citerat, tvekar inte 
om detta. Han säger:

- Om 50-60 år har vi en dansk-
svensk metropolregion.

Ett mycket stort antal av kyrkorna i Skåne byggdes under 

den danska tiden. Lauring beskriver ett stort antal av dem 

och sätter dem i ett bredare kulturhistoriskt sammanhang. 

Många av kyrkorna har senare tiders arkitekter restaurerat 

med för Lauring förskräckande resultat. Han har ett särskilt 

gott öga till den kände svenske arkitekten Helgo Zettervall 

som stod bakom restaureringen av många kyrkor.  Lauring 

skriver: »Zettervall led av syglig kœrlighed til gamle kirker, 

og han voldtog dem og lod ligene bag sig« Och Lauring tilläg-

ger att medan man under kriget överallt skrev Killroy was 

here »är Skåne stemplet af namnet Helgo Zettervall. Hans 

indsats i Skånes kultur er os ikke uvedkommende.«

En av de kyrkor som Lauring besökte var den i Fru Alstad. 

Även den har genomgått stora förändringar, men har enligt 

Lauring ändå någorlunda helskinnat kommit undan de 

förändringsivriga. Inne i kyrkan finns en pelare fullklottrad 

med märkliga tecken. Det är bomärken som medeltidens pil-

grimer ristade in sedan de besökt en helig källa intill kyrkan. 

Bilden visar kyrkan som nu som då ligger vackert på en höjd.

ÔRESUND. I mer än 350 år har Öresund bildat riksgräns mellan Danmark og Sverige. När 

Palle Lauring gjorde sin skånska resa var det fortfarande med båt som man korsade Sundet. 

Det gör man fortfarande mellan Helsingborg och Helsingør, medan färjorna från Malmö og 

Limhamn försvann när bron byggdes. Den gamla färjekajen i Limhamn ligger öde med jord- 

och grushögar där passagerarna förr gik. Och som et symbol för den nye tiden sträcker sig 

den stora bron ut över Sundets vatten.



 Mycket troligt är nog däremot 
även om 50 år det som han skri-
ver i sin skånebok, inte minst med 
tanke på inflyttningen av danskar 
till Skåne. Med en liten pik till sina 
landsmän skrev Lauring:

»De danskere, der agter sig østen-
sunds for at holde dansknationale 
skåltaler, eller for at dunke skåningen 
i ryggen og titulere ham landsmand, 
gør klogere i at feriere i nœrheden af 
Ringkøbing.« n

Nu liksom på Palle Laurings tid kan man på flera platser i Skåne beskåda statyer som är 

intimt förknippade med den skånska historien. På Stortorget i Malmö står svenske kungen 

Karl X Gustav staty. Det var han som med de dristiga tågen över Bälten år 1658 ryckte loss 

Skåne från Danmark. Krigarkungen dog ett par år senare, förmodligen till lycka både för 

Danmark och Sverige.

Vid hamnen i Helsingborg står en annan försvarare av det erövrade Skåne, fältmarskalken och 

generalguvernören Magnus Stenbock. Stenbock besegrade danskarna i slaget vid Helsingborg 

1710. Sju år senare dog han i dansk fångenskap.

Men den för eftervärlden mest kände skåning (och dansk) som nu står staty är Tycho Brahe. 

Han var en av 1500-talets stora vetenskapsmän och bidrog till den nya världsbild som växte 

fram. Tycho finns avbildad både på Ven, i Lund och i Knutstorp där han föddes.

Om Karl X Gustav-statyn i Malmö skrev Lauring: »Vi er ikke vrede på den lille tykke herre, der 

sidder dér oppe og skrœver over sin hest, wo sollen wir soldaten tanzen?«

RUI NER

Runt om i Skåne finns ruiner som gav Lauring anledning till många kulturhistoriska och poli-

tiska kommentarer. I Falsterbo såg han resterna av Falsterbohus, Lauring skrev :» Her, den 

3. August i året 1387, midt i sildefiskets højsœson, døde Margrethes søn Oluf. Rygterne om, 

at han var forgivet af sin mor, er hen i vejret, for noget politisk uheldigere kunne ikke ske for 

henne.« Oluf blev 17 år. I ruinen döljer sig ett stycke dramatisk danmarkshistoria.

Dramatik har det också funnits kring Månstorps gavlar, en ruin några mil från Falsterbo 

(billedet). Det är en gammal dansk borg vars rester fortfarande utstrålare en viss monu-

mentalitet. Borgen har tillhört ätterna Hak, Krummedige och Bille. Den blev sedan svensk 

statsegendom som året 1678 förstördes av – danskarna

- Arbetslivet har då 
tunnats ut i Skånes och 
Sjœllands ytterområ-
den medan själva Öre-
sundsområdet utveck-
lats, inte minst blir det 
där en koncentration 
av kunskapsindustri.

För bostadsmarkna-
den blir utvecklingen 
annorlunda. Det kom-
mer att finnas möj-
ligheter att tillgodose 
olika önskemål. Många 
kommer att vilja bo i 
utkantsområden med 
gröna  och lugna platser som samti-
digt är billigare. Ju närmare metro-
polen man kommer desto dyrare 
blir t ex bostäderna. Därmed söker 
sig storstadsmänniskan till högav-
lönade yrken inom finans- och 
fastighetssektorn, inom läkeme-
delsindustrin, den nya kommande 
teknologin inom IT. Kommunika-
tion i alla former blir en viktig del i 
det framtida storstadsområdet.

Detta är i stora drag Anders Ols-
hovs vision av framtiden vid Öre-
sund om 50 år. Vad Palle Lauring 
skulle ha sagt om denna utveckling 
kan vi bara gissa, men med tanke 
på hans intresse för både nutid och 
forntid kan man kanske ana hans 
kommentarer.



»Passar på att skriva ner några ärvda 
kakrecept. De har gått i släkten sen 
1700 talet«. Sådan indledes et af de 
mange bidrag til den svenske inter-
net-brødbank. Banken indeholder 
et væld af historier, opskrifter og 
andre tekster om noget der i dén 
grad er aktuelt for alle: Brød.

Brødet optager en enorm plads i 
vores nordiske madkultur – hvilket 
den halvanonyme person, under 
navnet Boel, henviser til med sin 
indledning: Brødkulturen er ned-
arvet. Tænk blot på knækbrød, der 
i sin tid gav folk mad på bordet i de 
lange vintermåneder. Behovet for 
sådan et brød fór vild i teknologi-
junglen, men vi spiser det stadig 
med største fornøjelse.

Knækbrød er blot en strøtanke i 
den idéstrøm, der undslipper Lykke 
L. Pedersen, mens vi taler om pro-
jektet Brød i Norden. Lykke, der 
leder det vidtstrakte og alsidige pro-
jekt, er inspektør og seniorforsker 
på Nationalmuseet. Inden længe 
har vi også rundet fænomenet rug-
brødsgrænsen – den usynlige linie 
der skrår gennem Skandinavien og 
viser hvor de nødvendige afgrøder 
kan gro. Vi kommer også omkring 
de nyeste tendenser: Detox-bølgen 
og slankemaden, hvis funktion og 
kalorieindhold er langt vigtigere 
end dets smag.

Brød i Norden skal altså forstås i 
den bredest tænkelige forstand: Fra 
ældgamle opskrifter til moderne 
molekylær-madlavning. Etablerin-
gen af en dansk pendant til den 
svenske brødbank er derfor et af 

hovedelementerne i projektet, for 
det er ikke kun publikum, der skal 
undervises.

Også efteruddannelse
»Der er en masse museer i Norden, 
hvor der sidder én ansat. De museer 
skal have mulighed for at dele og 
tage del i hinandens viden«, siger 
Lykke L. Pedersen.

Derfor kommer Brød i Norden 
også til at fungere som en efterud-
dannelse af museumsfolkene. »Vi 
skal blive bedre til at bruge de digi-
tale medier. Internettet kan samle 
museerne. Man løfter jo bedre i 
flok«.

Lykke L. Pedersen er også besty-
rer for Nationalmuseets Etnolo-
giske Undersøgelser (NEU), der 
har indsamlet levnedsbeskrivelser 
og erindringer 
fra alle slags 
danskere siden 
1939.

»Vi har 
90.000 erin-
dringer som 
gerne vil pub-
liceres«, siger 
hun. »Nu skal 
vi fokusere 
på hvordan vi 
aktiverer mate-
rialet.«

Naturligvis 
handler det 
ikke om brød 
alene, men 
brødet er dog 
så essentielt for 

Fortællinger i brødbanken

Af Martin Schjönning

Museer fra Narsaq til Tallinn går, under dansk ledelse, sammen i et 
kæmpemæssigt uddannelses- og formidlingsprojekt om en kernesag i 
nordisk madlavning. Og Danmark skal have en brødbank!

den nordiske hverdag, at det kan 
fungere som den lille prisme man 
beskuer helet igennem. 

»Bare tag den undervisningsre-
levante del af det. Brød kan danne 
rammen om tværfaglige projekter 
indenfor historie, biologi, hjem-
kundskab, samfundsfag, geografi 
og så videre«.

De første seminarer for muse-
umsfolk starter til foråret, og de 
næste par år kan resultatet ses på 
museer i hele Norden og i Estland. 
Den svenske brødbank er tilgæn-
gelig indtil årsskiftet 2010/11 på 
http://brod.nordiskamuseet.se, og 
nationalmuseets hjemmeside får 
snart en blog specifikt om projek-
tet. Brød i Norden støttes af Kul-
turkontakt Nord. n
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- Vi ønsker å skape nærvær på tross 
av geografisk avstand. Pantopia 
betyr »alle steder«, sier initiativta-
ger og prosjektleder Brynhild Næs 
Petersen, som sammen med Hanne-
Louise Johannesen og Simon Løv-
ind står bak Cafe Pantopia. De har 
nå sammen med et bredt nettverk 
av personer levert en nær 100 sider 
lang rapport fra sitt forprosjekt som 
ble avsluttet i august 2009.

Fire cafeer i fire byer
De planlegger å åpne Cafe Pantopia 
i fire byer i Vest-Norden: I Nuuk på 
Grønland, i Tórshavn på Færøyene, i 
Reykjavik på Island og i København 
i Danmark, på tvers av de enorme 
avstandene Atlanterhavet skaper.

Fire cafeer i fire byer, men med 
samme meny og med mulighet til 
å se og kommunisere med cafegje-
stene i alle de fire byene via video-
konferanseteknikk som ombygges 
og tilpasses Cafe Pantopias rom og 

med muligßhet til sammensmel-
ting på tvers av rommene.

I cafeen på Nordens Hus i Tórs-
havn på Færøyene skrur Brynhild 
på PC’en og får via programmet 
Skype kontakt med Hanne-Lou-
ise som er hjemme hos seg selv i 
København. De ser hverandre på 
skjermen, de ler, snakker sammen 
og drikker hver sin kopp kaffe i 
hvert sitt land.

- Man kommer et stykke på vei 
med Skype, men ikke langt nok. 
De fleste av oss er sosiale menne-
sker og liker å bevege oss og møte 
hverandre. Og vi har et behov for å 
kommunisere på andre måter enn 
med kun en telefon eller kun en 
datamaskin, sier Hanne-Louise.

Tilhørighet - og avstand
Brynhild er færøysk, men har stu-
dert i København og bodd der i flere 
år. Det lærte henne noe om tilhø-
righet og geografiske avstander.

-Mange av oss tvinges på grunn 
av utdannelse eller arbeid til å til-
bringe mye tid borte fra mennesker 
som står oss nær. Vi fra Færøyene, 
Grønland og Island må for eksem-
pel reise til Danmark eller et annet 
land for å kunne ta mange former 
for høyere utdannelse. Når man 
bor lenge borte fra sitt hjemland, 
får man etter hvert to »hjemme«, ett 
»her hjemme« og ett »der hjemme«, 
sier hun.

- Det er fra lang tid tilbake 
relasjoner mellom Island, Grøn-
land, Danmark og Færøyene. Vi vil 
med cafeene gjerne styrke den felles 
identitet som er der, men samtidig 
også gjerne røre ved noen fordom-
mer, sier Hanne-Louise.

I rapporten fra forprosjektet ser 
de for seg flere forskjellige bruks-
områder som gjør cafeene til både 
et kulturkonsept og et forretnings-
konsept. Bruksområdene preges 
av mulighetene for tilpasninger til 
romforlengelse og romsammen-
smelting på tvers av de fire avde-
lingene. Konseptet står på tre ben:

* Servering : De fire cafeene skal 
bygge på råvarer og tradisjoner fra 
regionen, men i form av nyska-
ping, en viss »fusion« mellom de 
enkelte lands tradisjonelle retter og 
variasjon etter årstidene. Cafeene 

På café i fire byer på én gang

Tenk deg at du er på cafe i Nuuk på Grønland og deltar i en 
debatt om høstens nye bøker – som foregår i København. Eller 
at du er på Færøyene og diskuterer jobb – med kolleger som er 
på Island, men som du likevel kan se. Ideen bak Cafe Pantopia er 
å koble vår tids teknologi med menneskenes urgamle behov for å 
møtes og snakke sammen.
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får samme meny, samme interiør, 
bestikk, servise og annet utstyr. 
Betaling og betjening kan foregå 
på tvers av stedene.

* Kultur : Cafeene skal tilby ulike 
former for kulturarrangementer : 
For eksempel debatter, utstillinger, 
møter med forfattere, felles TV-tit-
ting, når Færøyene banker Tyskland 
i fotball og direkteintervju til alle 
fire land, når en artist fra ett av dem 
slipper sin nye CD. Også møter 
mellom familier og vennegjenger i 
de fire byene er en mulighet.

*Næringsliv : Cafeene skal tilby 
fasiliteter som muliggjør transat-
lantiske møter. Ved hjelp av et pro-
fesjonelt videokonferansesystem får 
deltagerne fordelene fra de tradisjo-
nelle møter, samtidig som antall 
flyreiser over atlanteren reduseres, 
med den besparelse og de miljøfor-
bedringer det medfører. Mange små 
og mellomstore bedrifter kan ha 
nytte av dette, men kan ikke alene 
kjøpe utstyret og drifte det.

Initiativtagerne til Cafe Pantopia 
har bedt Petur Martin Petersen fra 
Færøyene om å sette Pantopia inn i 
en transporthistorisk sammenheng 
ved å skrive et essay.

Lang ferd mot Færøyene
Der beskriver han på grunnlag av 
gamle brev den unge, danske presten 
Hans Berlin Kaarsbergs strabasiøse 
reise fra Danmark til Færøyene med 
skipet »Hector« i 1833. Kaarsberg 

På café i fire byer på én gang

Fakta
Den færøske repræsentation 
på Den Nordatlantiske Brygge i 
København støtter projektet med 
mødefaciliteter - et ideelt og inspire-
rende mødested, hvor repræsen-
tanter fra cafeens berørte lande 
holder til, og konsulent Steinbjørn í 
Dali fra Bitland spiller en aktiv rolle 
i forprojektet. Flere aftaler er på 
plads i forhold til pilotprojektet og 
er igangværende.
Forprosjektet har mottatt kortva-
ring nettverksstøtte fra Nordisk 
Ministerråds mobilitetsprogram.
Læs mere på internettet: www.
cafe-pantopia.net

reiser sammen med hustru Regine, 
for å tiltre som prest med bolig på 
Onegjerde prestegård i Viderø. De 
reiser fra København 28. oktober 
1833, med håp om å komme frem 
til Færøyene før vinterstormene for 
alvor setter inn.

Men ikke visste vel Hans og Regi-
ne, da de dro at reisen fra Køben-
havn til Færøyene skulle komme til 
å vare nærmere et halvt år ! 

I et brev datert 3. februar 1834, og 
sendt fra den lille byen Mandal på 
sørkysten av Norge, skriver presten 
at skipet har søkt ly for stormen i 
Norge, i håp om at været skal bli 
bedre.

Det blir et opphold på fem uker 
før de kommer seg videre, og de 
håper da, at de »med Guds hjelp 
skal få en kort og lykkelig reise til 
Færøyene«. Men det blir nye uker 
med stormer og landligge, og det 
er langt på vår før de er fremme i 
prestegården på Viderø. Kaarsberg 
skriver hjem til København at de 
»takker Gud inderlig for at han har 
bevart vårt liv og vår helbred«. Det 
meste av det de hadde med seg i 
skipets lasterom er ødelagt.

Sterke bånd
Beskrivelsen av den utmattende 
reisen forteller noe om, hvor livs-
kraftige båndene mellom områdene 
i regionen har vært, men også noe om 
utviklingen i de vel 170 årene som 
har gått siden Kaarsberg dro i vei.
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I forprosjektet for Cafe Pantopia 
inngår også en behovsundersøkelse 
som initiativtagerne mener viser, 
at det er etterspørsel etter cafeene 
i flere segmenter i befolkningen. 
De har også laget et budsjett for å 
dokumentere at ideen er bærekraf-
tig også økonomisk. 

Nå går de videre fra forprosjekt 
til pilotprosjekt. Får de finansie-
ring, tekniske, visuelle og praktiske 
løsninger på plass, håper de å kunne 
åpne cafedørene i 2011.

Mon tro om Cafe Pantopia 
kunne ha bidratt til å gjøre presten 
Kaarsbergs reise i 1833 i det minste 
litt enklere ? n

(Nordisk Kulturkontakt)



30 NORDEN Nu  NR.2 marts 2010

Mødelokalet hos Teater Får 302 i Nyhavn 
er minimalt. Faktisk er det kun en mel-
lemgang, hvor ihærdige mennesker på 
mirakuløs vis har fået plads til et cafébord 
og fire stole. Vindueskarmen fungerer 
som bogreol, væggene er behængt med 
plakater, og mødebordet virker også som 
køkkenbord. Jeg er her for at se forestillin-
gen »Dværgen« og snakke med teaterets 
folk om en succeshistorie indenfor nor-
disk kulturudveksling.

De lever under små kår, men ikke des-
to mindre formår Teater Får 302 at lave 
stor scenekunst – eller som instruktøren 
af forestillingen, Egill Pálsson, udtrykker 

det: »302 er stort i sin tanke, men småt i sit rum«. Det er 
bestemt også den fornemmelse, man får af »Dværgen«. 
Men lad mig begynde med begyndelsen:

I 1944 skrev svenskeren Pär Lagerkvist en roman ved 
navn Dværgen. Fortælleren i historien er en dværg, der 
er tilknyttet en fyrste i en unavngiven stat i renæssancens 
Italien. Man følger hans dagbogsoptegnelser gennem 
statens storhed og fald, udelukkende gennem hans had-
ske og fuldkommen sortseende øjne. Dværgen er ond 
– så vidt dette begreb overhovedet lader sig definere.

Som han skriver: »Had har jeg diet fra min første stund, 
indsuget dets bitre saft, jeg har ligget ved et moderbryst, 
som var fuldt af galde…«. Dværgen er universel ond-

skab i alle dens former. Litteraturteorien har beskrevet 
dværgen udfra Freuds psykoanalyse – som Pálsson også 
senere har anvendt i dramatiseringen – som menne-
skets/fyrstens underbevidste modbydelighed. 

Da romanen udkom i 1944, havde denne underbe-
vidsthed været en global overbevidsthed i fem år og 
havde lagt halvdelen af kloden i ruiner, hvilket gjorde 
værket uhyggeligt aktuelt. Vi har alle sammen en dværg 
inden i os, der kæmper for at komme op til overfladen 
og slå alting ihjel.

Lagerkvist modtog Nobels Litteraturpris i 1951, 
blandt andet for hans evne til at søge svar på de evige 
spørgsmål, hvis svar undslipper mennesket.

Ved mødebordet i det lavloftede kælderlokale fort-
sætter overvejelserne op gennem gipsen og langt op i den 
grå vinterhimmel. Teater Får 302 – navngivet efter et får, 
der gik imod flokken – er ikke bange for at blive højtra-
vende, så længe man også bevarer jordforbindelsen. Og 
netop forbindelsen til den fædrende jord var det, der sat-
te miniput-teateret på det kulturelle kort over Norden.

Dialekter fik folk til at lytte
Kimen til 302’s nuværende projekt »Ny Nordisk Sce-
nekunst og Dialog« blev lagt med opsætningen af en 
række stykker på danske dialekter. Forestillingerne 
– Lennon i Thy, Dueslaget, m.fl. – handlede om det 
nære, det lokale, det umiddelbart danske ude i udkan-
ten og langt fra elitekulturen i København. Da disse 

Ny Nordisk Scenekunst og Dialog kan blive det vigtigste initiativ indenfor den fællesnordiske dramatik i 
mange år. På en kælderscene i Nyhavn er det nordiske spiret, og frugten serveres af en islandsk instruk-
tør og skuespillere fra hele Norden.

Komprimeret nordisk kæmpekunst

Af Martin Schjönning

Egill Pallson

Foto: Palle Steen 

Christensen.
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stykker kom på turne blev de en bragende succes, ikke 
mindst i de samfund de handlede om. 

Alt dette fortæller teaterleder Charlotte Rindom mig 
over en kop kaffe, mens bilerne suser forbi i øjenhøjde 
udenfor vinduet. Ifølge hende var det netop den skarpe 
autenticitet, der gjorde at folk ikke kunne se væk. Og 
de til tider meget knudrede dialekter, der fik folk til at 
lytte. Da dialekt-forestillingerne kulminerede med en 
Reumert-pris for forestillingen Klumpfisken begyndte 
teatret at overveje dets næste træk. 302 kastede sig over 
Norden.

»Vi havde været på Lolland, vi havde været i Hirts-
hals. Vi var nået til Danmarks grænser, men vi tænkte: 
De grænser er jo ikke kulturelle, de er politiske og 
geografiske. Så vi fortsatte. Vi så ingen grund til at 
stoppe«, siger Charlotte Rindom. Instruktøren Páls-
son påpeger den mest oplagte grund til at etablere Ny 
Nordisk Scenekunst og Dialog: »Norden har glemt den 
hænger sammen« !

Ny Nordisk Scenekunst og Dialog er et samarbejde 
mellem små og store teatre fra Norden. Der er alt fra 
helt små turneteatre, heriblandt Får 302, til kolosser 
som Malmö Stadsteater og Reykjaviks Stadsteater. De 
er gået sammen med det formål at lave forestillinger, 
der anvender de nordiske sprog, og de vil etablere det 
turne-netværk, som indtil videre har manglet i Norden. 
Netværket skal også stå for co-produktioner og udvikle 
ny nordisk dramatik. Denne blanding af småt og stort, 
politisk undergrundsdrama og storladent nationaltea-
ter, kommer til udtryk i Dværgen.

Tilhører verden –og dog nordisk
Sprogene blandes og den oprindelige dværg, der er 
ganske alene med sit had til verden, er delt op mellem 
seks skuespillere. Hver med deres individuelle grote-
ske fjæs, hver med deres skavank og udtryksform. Den 
brovtende selvglade, den ustyrligt rasende, den snu og 
manipulerende, diktatoren i hans dekadente magtmis-
brug, alle fanget i en klaustrofobisk celle i den i forvejen 
diminutive sal, hvor der udleveres vifter på grund af 
heden fra projektørlyset.

Dværgen er i os alle og har tusind ansigter, og det er 
en af grundene til, at han blev udvalgt og omsat til scene-
kunst. Efter de mange stykker om lokale tvister på dia-
lektalt dansk ledte teateret efter et værk, der med afsæt 
i Norden beskæftigede sig med en stor problemstilling. 
Lagerkvist var ganske vist svensker, men Dværgen er 
universel. Den tilhører verden og er ikke et svensk nati-
onalklenodie. Samtidigt er den dog nordisk, og derfor 
oplagt til at forene Norden i et kunstnerisk projekt.

Dværgens deliriske enetale er afløst af et kauder-
vælsk tossekor på fire sprog. Lagerkvists tekst gengi-
ves formfuldendt og med stor loyalitet, dog iblandet 

kommenterende citater fra bl.a. holocaust-
overleveren Primo Levi, filosoffen Friedrich 
Nietzsche og prominente nazistiske krigs-
teoretikere. Kommentarerne nuancerer 
den originale tekst på en måde, der gør den 
endnu mere skræmmende.

Rædslen består, som skuespiller Pauli 
Ryberg siger, i at Dværgen stadig er dagsak-
tuel. Dværgen er den samme som i ’44, han 
hedder bare ikke Hitler mere. Både Rindom 
og Pálsson runder selvmordsbombere og 
diktatorer, men også »helten« Barack Oba-
ma bliver nævnt – særligt på grund af hans 
paradoksale tale om retfærdig krigsførelse, 
da han modtog Nobels Fredspris.

På nordisk turné
»Dværgen« er ikke for sarte sjæle. Der bliver spillet 
totalt igennem på alle tangenter, og den lille celle på 
den lille scene i det lille teater eksploderer med jævne 
mellemrum, når den store kunst ikke længere kan spær-
res inde. Det er en sand fornøjelse at lade sig forarge 
over den middelalderlige afstumpethed og ondskab, 
der præsenteres – lige indtil man husker en avisartikel 
fra samme dag, der handler om det samme. Forestil-
lingen er bestemt ikke for børn, og den er ikke lige-
frem folkelig. Men det er fremadbuldrende teaterkunst 
der, med samme mangel på nåde som man finder hos 
hovedpersonen, tvinger publikum til at tænke – hvilket 
er en af de dramagenrens vigtigste funktioner.

»Dværgen« spiller ikke længere i Nyhavn, men kom-
mer igen i perioden 6. – 25. september, og derefter på 
turné til den danske provins, Norge, Island og Sve-
rige. Den kan varmt anbefales. I mellemtiden bør man 
læse eller genlæse romanen, som er blandt de bedste i 
moderne nordisk litteratur. Man kan blive klogere på 
Ny Nordisk Scenekunst og Dialog, der har en masse 
forestillinger i støbeskeen, og desuden holde sig under-
rettet om turnéen, på www.faar302.dk n

Fakta
Dværgen er et samarbejde mellem Teater Får 302 
og det norske Verk Produksjoner. 
Instruktør: Egill Pálsson (IS)
Scenograf: Palle Steen Christensen (DK)
Medvirkende:
Saila Hyttinen (FIN)
Charlotte E. Munksgaard (DK)
Birgitte Prins (DK)
Fredrik Hannestad (N)
Anders Mossling (S)
Pauli Ryberg (DK)

Charlotte Rindom
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Id nr.: 46517Nordisk aften med vildsvin og musik 
Endnu en travl mødesæson for landets NORDEN- 
afdelinger  nærmer sig sin afslutning, og som tidligere 
år er der mange steder udfoldet store anstrengelser for 
at give medlemmerne en række gode oplevelser.

Således i Foreningen NORDEN -afdelingen i  Karup 
i Vestjylland, hvor en nordisk delikatesseaften den 20. 
januar samlede fulde huse med 120 deltagere, der nød 
en spændende menu bestående af nordatlantisk rød-
fisk, vindsvin med kartoffelkage og ølsovs, afsluttende 
med æblekage.

For yderligere at sætte Norden i relief underholdt 
violinisten Anker Buch med en musikalsk nordisk 
rundtur. 

-Det er 12. gang at vi sammen med Grønhøj forsam-
lingshus gennemfører et sådant nordisk arrangement, 
og som sædvanlig fik vi også støtte fra bl.a. lokale spon-
sorer om et Nordens lotteri denne aften, fortæller afde-
lingens formand, Jann Rasmussen, Frederiks, der af  
retter ved tidligere års delikatesseaftenener kan nævne 
gråhaj, færøsk saltfisk og havtaske, rimsaltet laks samt 
dyreryg,  ren- og elgkølle og grønlandsk moskusokse.

Afdelingen kan se tilbage på en travl sæson med 
bl.a. et nordisk venskabsbytræf i Karup i september, 
en rejseaften om en tur til Grønland og en foredrags-
aften om Grønland som arbejdsplads samt den årlige 
generalforsamling og en kommende forårsudflugt til 
Dallerup/Ravnsbjerg den 4. maj. n

Her underholder vio-

linisten Anker Buch, 

der bor i Mønsted 

og er kendt for at 

afholde koncerter i 

Mønsted Kalkgruber. 

Han vandt i øvrigt 

en af de helt store 

præmier dén aften 

nemlig en sejltur for 

to med Smyril-Line til 

Færøerne.


