
NORDEN nu

REJS! i Norden

28 sider til at tage ud –  

rejsetilbud for enhver pris

Det forventer vi af de 
nye kommuner 

Landsformand 
Frode Sørensen 
om de nye stor- 
kommuners hold-
ning til udviklingen 
i venskabs-bysam-
arbejdet fra det 
nye år, side 2

Hverdagsliv på 78 
grader nord   
Svalbard – et multi-etnisk 
samfund, »incl« isbjørne, side 7

Nordisk quiz for de 
sparpe hjerner
Gæt med og vind, side 12

Den dobbelte befrielse
Maria Marcus i et tankevæk-
kende indlæg i ny bog, side 15

Bookcrossing – et nyt 
bogbytte-fænomen
Finder du en bog på bænken i
parken eller i supermarkedets 
frysedisk, så kan du tage den 
med dig uden videre, men læg 
gerne selv en anden!  
Side 10 & 13

Mord, mørke, mystik 
mistanker, mareridt -  
og mandsmod
Skumrigstid & Morgengry fylder 
10 år, side 20

Norsk komponist får 
Nordisk Musikpris
Natasha Barrett får 350.000 dkr. i 
november, side 21

Nr. 3 • Juni 2006

Fo
to

: N
ik

o
la

j A
re

n
b

ra
n

d
t

Nordiske manerer er i bund
Chefredaktør Anne Knudsen, Weekendavisen, om den 
daglige høflighed i det offentlige rum. Omgangsfor-
merne er  præget af egoisme, og Anne Knudsen kalder 
os bramfrit for nogle ”teaterbonderøve”! Side 4
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Foreningen NORDENs formand, 
tidligere skatteminister Frode Sørensen, 
skriver: 

Om knap et halvt år er den nye 
regionsstruktur og de nye kom-
muner i drift, og det berører en 
del af vores fremtidige arbejde. 

Det var ventet, at der ville være 
kommuner, som udmøntede om-
lægningerne til også at revurdere 
f. eks. venskabsbysamarbejdet. 
Her har vi fra begyndelsen taget 
det standpunkt, at vi ser på de 
nye storkommuners overvejelser 
om forandringer som en positiv 
mulighed for at justere og opda-
tere venskabsby-samarbejdet. Det 
omfatter også sløjfning af de dele 
af  samarbejdet, der ikke har haft 
tilstrækkelig folkelig forankring 
og brugsnytte set med kommunal-
politiske øjne.

Til gengæld forventer vi også 
af kommunerne, at de respek-
terer grundideen i det nordiske 
venskabsby-arbejde. 

Vi forventer, at kommunerne 
med lige så åbent sind som det, 
vi lægger for dagen, går i dialog 
med os, så vi sammen kan op-
regne, hvad vi har lært af det hid-
tidige forløb, og hvad vi ønsker os 
af det fremtidige.

Vi forventer, at kommunerne 
anerkender, at det var NORDEN-
foreningerne med Danmark og 
Sverige i spidsen, som grundlagde 
det nordiske venskabsbysamarbej-
de, og at der derfor er historiske, 
folkelige, og kulturelle traditioner 
ved siden af de politiske, og at 
dette arbejde skal revitaliseres. 

Vi forventer, at kommunerne 
anerkender, at vejen frem går i 
retning af bredere inddragelse af 
foreningslivet, uddannelses- og 
kultur-sektoren, idrætsorganisa-
tionerne og relevante kommu-
nalepolitiske interesseområder, 
f. eks. etablering af udveksling 
af kommunale medarbejdere, 
gæstelærerordninger og venskabs-
byjobs som en del af Foreningen 
NORDENs Nordjobb-aktivitet.

Vi forventer også, at vores frivil-
lige indsats, vores engagement og 
vores åbne villighed til bæredygti-
ge forandringer gør os fortjent til 
den nødvendige økonomiske be-
redvillighed fra kommunerne til 
at gennemføre forandringerne til 
alle parters størst mulige tilfreds-
hed. Kun derved kan vi ikke blot 
vedligeholde, men også styrke 
den grundpille i det nordiske 
samarbejde, som venskabsbyarbej-
det har været i snart 70 år. ■
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 11  Nordisk quiz for skarpe gætte-hjerner
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INDHOLD JUNI 2006

Sammenlægningsudvalget i Ny 
Herning Kommune har besluttet, 
at samarbejdet med Foreningen 
NORDEN om venskabsbyerne 
ophører fra årsskiftet. Det berører 
foruden Herning-afdelingen især 
Trehøje-foreningen, der har ven-
skabsbysamarbejdet som hoved-
indsatsområde. Trehøje-afdelin-
gen har fire venskabsbyer, i Norge, 
Sverige, Finland og Estland.

Formanden for Foreningen 
NORDEN i Trehøje, Johannes 
Jepsen, 73, ønsker selv at trække 
sig pga alder, og han tror, at det 
ender med, at foreningen tilslut-
ter sig den store NORDEN-afde-
ling i Herning. Vi blev stiftet i 
80-erne, siger han, men har ikke 
været i stand til at slå rigtigt igen-

nem. Vi er foreningsmæssigt et 
idrætsområde. Det vrimler med 
sportsforeninger og idrætsanlæg 
og alt muligt andet, men ikke 
med voldsom stor interesse for det 
nordiske, siger han. 

- Venskabsbysamarbejdet er 
væsentligt for os, fortæller han og 
oplyser, at der ultimo maj holdtes 
et venskabsbytræf i Trehøje med 
repræsentanter for alle fire ven-
skabsbyer plus værtsforeningen. 
Johannes Jepsen lægger ikke skjul 
på sin skuffelse over, at opløser 
det nuværende af venskabsby-
samarbejde, og han bebuder, at 
afdelingen i generalforsamlingen 
til næste år nedlægger sig selv 
og melder medlemmerne ind i 
Herning-afdelingen.

Herning-afdelingen har mange 
venskabsby-forbindelser, men ikke 
har dette område som en bæren-
de platform.

Dagbladet Holstebro oplyser, at 
det var et næsten enigt sammen-
lægningsudvalg, der i begyndel-
sen af april besluttede at opsige 
venskabsaftalerne for alle kom-
muner i sammenlægningen. Kun 
Kristendemokraterne fandt, at det 
var lige drastisk nok at opsige alle 
aftaler på en gang ,og efterlyser 
mere dialog.

Til bladet siger Venstres grup-
peformand, Martin Damholt, 
at kommunalreformen gør det 
til det rigtige tidspunkt at ryste 
posen og finde nye venskabsbyer. 
Vi er som udgangspunkt venner 

med alle, men finder det nu på 
tide at nulstille samarbejdet med 
venskabsbyerne. Det sker dog ikke 
i utilfredshed, men vi har haft den 
oplevelse, at det ene og alene har 
været hyggeligt og venskabeligt, 
og ikke mere end det. Derfor 
er det fornuftigt at finde nye 
venskabsbyer, der har de samme 
problemer som os at arbejde med, 
siger Martin Damsholt.

Der kan ikke ventes en endelig 
politisk udmøntning af princip-
beslutningen før tidligst i januar 
2007, oplyses det fra borgmeste-
rens kontor. ■  

Ny herning kommune opsiger alle venskabsbyaftaler

Farvel til vennerne?
Venskabsbyer

15
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Anne Knudsen har i mange år 
beskæftiget sig med folks måde at 
opføre sig på overfor hinanden.  
Og hun er ikke imponeret over 
os skandinaver, når det gælder 
omgangsformerne, især i det 
offentlige rum. 

- Jeg har boet i Sydeuropa i 

mange år, og når man kommer 
hjem i lufthavnen og skal have 
sin kuffert af baggagebåndet, kan 
man være sikker på at nogen ram-
mer en med deres kuffert, fordi 
de skal have deres først, og før de 
andre. Så bliver man måske ramt 
over skinnebenet, hvis man ikke 
springer gevaldigt hurtigt væk. 
Og man kan være helt sikker på, 
at de ikke siger undskyld. Man 
bliver på en måde usynlig, når 
man kommer hjem, siger hun. 

Anne Knudsen mener, at der 
mangler en opmærksomhed 
overfor hinanden, og det præger 
omgangsformerne. 

- Det er som om skandinaver 
går rundt i en verden, hvor der 
kun er dem selv, og så muligvis 
nogen de kender. Men alle dem 

de ikke kender, de findes ligesom 
ikke. Man holder ikke døren for 
dem, der kommer bagved, sådan 
som man gør det helt automatisk 
i Sydeuropa. I Skandinavien får 
man ofte døren i hovedet, og den 
der går forrest, opdager det ikke 
engang. 

Anne Knudsen har en for-
klaring, der går et pænt stykke 
tilbage i historien. 

- I de glade 60’ere genoplivede 
man den gamle forestilling fra 
1800-tallet om at det er det indre, 
det kommer an på. Og at de ydre 
former på sin vis var forlorne. I 
1800-tallet havde man en dyrkelse 
af bondskheden og de lerstam-
pede gulve, det oprindelige. 
Bondesamfundet blev idealet 
for danskheden, en oprigtighed, 
hvor man sagde, hvad man mente 
og derfor heller ikke sagde vel-
bekomme eller ”kan du have det 
godt,” hvis man ikke mente det.

- Den form blev så pudset af 
igen under ungdomsoprøret, 
hvor man igen mente, at det var 
overflødigt at være venlig over-

for folk, hvis man ikke ville dem 
noget. Det er en bekendelse til 
at dybtfølt uforskammethed er 
bedre end overfladisk venlighed, 
mener Anne Knudsen. 

Men er det ikke udmærket at tage et 
opgør med den tvangshøflighed, der jo 
også signalerer til folk, at de helst ikke 
må fylde for meget, altså at ingen må 
mase sig frem, men altid lade andre 
gå først. 

- Høflighed er jo netop define-
ret ved at man ikke behøver at vil-
le hinanden noget. Man skal ikke 
tænke: ”Hende vil jeg i seng med” 
for at holde døren for hende. Det 
er sjovt, det er sådan en prote-
stantisk forestilling - den med, at 
hvis det er overfladisk, så er der 
noget galt med det. Det gælder 
om at komme af med overfladen, 
så man kun har det indre. Men 
hvis man prøver at forestille sig 
det rumligt, så sker der jo det, at 
skræller du overfladen af, får du 
jo bare en ny overflade, ikke?         

opgør med katolicismen
Weekendavisens chefredaktør kan 
også finde årsagssammenhænge i 
vores religiøse baggrund. 

- Det er faktisk en protestan-
tisk forestilling, den med, at hvis 
det er overfladisk er der noget 
galt med det. Forestillingen om 
symbolværdier og samtidig om, at 
formelle måder at omgås hinan-
den på, på sin vis er skadelige, 
har rødder tilbage til det prote-
stantiske opgør med den katolske 

kirke. Den katolske kirke var 
syltet ind i ritualer og symboler af 
forskellig art, og hos de lutheran-
ske protestanter var det klart og 
tydeligt det indre, det kom an på. 
Vi nærer jo endda en mistanke 
om, at hvis noget er smukt, så er 
det nok løgn! Det gælder også 
opførsel, jo grimmere, du kan op-
føre dig, des mere ægte fremstår 
du ligesom. 

Du mener altså, at der er forskel på 
folks betænksomhed, så protestanterne 
er værre og katolikkerne er bedre? 

 - Ja, det kan jeg forsikre dig. 
Hvis du kigger på henholdsvis ka-
tolske og protestantiske samfund 
er der ingen tvivl om at høflig-
heden fordeler sig nogenlunde 
ligesom religionen. 

Hvorfor ligger vi nordboere så i 
toppen? 

 - Sammen med især nordmæn-
dene og svenskerne har vi lavet 
en historie om os selv, der hand-
ler om oprindelighed, og som 
ikke handler om civilisatoriske 
kvaliteter. Hvis du skal til konfe-
rence i Sydeuropa, så tager man 
gæsterne til en fin bygning. Her 
tager vi dem ud på landet! Hvis 
det bliver for meget med bonede 
gulve, bliver det for fjernt for os. 
Vi kan lide det ukunstlede. 

Er vi bare nogle bonderøve? 
- Ha, næh, vi er snarere sådan 

nogle teaterbonderøve! ■

De nordiske manerer er i bund
omgangsformerne i Norden kunne være langt bedre - og mere høflige. er vi blevet et folk af egoister, der 
ikke ænser hinanden? det mener antropolog og chefredaktør på Weekendavisen, Anne knudsen. 
Af Lisbet Larsen

Høflighed i det offentlige rum er blevet en efterspurgt 
vare, for eksempel i den københavnske metro. Metro-
stewarder kan fortælle om flokke af ubehøvlede pas-
sagerer, der ikke holder tilbage for udstigende, om 
tilråb og ubehagelige kommentarerer. Metroen har i 
forskellige kampagner forsøgt at tale til folks bedre 
jeg, ved for eksempel direkte at bede dem om at tale 
pænt til stewarderne. 

Høflighed
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De nordiske landes TV-stationer 
udveksler flere og flere program-
mer med hverandre. På blot 
fem år er antallet af nordiske 
programmer, der er udvekslet, 
samproduceret og købt/solgt, 
næsten fordoblet – fra ca 1800 
timers samlede udsendelser i år 
2000 til knap 3600 timer sidste 
år. Det viser statistikken fra de 
nordiske public service-sta-
tioners samarbejdsorganisation, 
Nordvisionen, som har eksisteret 
siden 1959.

Danmark er den største forbru-
ger af nordiske programmer med 
i alt 863 timers TV sidste år fra de 
andre nordiske lande. Det svarer 
til lidt under to-en-halv times nor-
disk stof om dagen. I DRs public 
service-kontrakt med kulturmini-
steriet står der da også, at DR skal 
lægge vægt på TV-programmer 
med dansk eller andre nordiske 
sprog som originalsprog. En stor 
del af programmerne udveksles 
gratis, og DR var den TV-station i 
Norden, der sendte flest pro-
gramtimer fra de andre nordiske 
lande.

digitale tv-kanaler øger 
behovet
”Der er flere forklaringer på, 
at samarbejdet i Nordvisionen 
vokser”, siger afdelingschef Finn 
Rowold, DR International. Alle 
lande har udvidet sendetiden og 
har dermed behov for mere stof. 
Samtidig har Finland og Sverige 
allerede lanceret nye digitale 

TV-kanaler, hvor man også bruger 
nordisk stof flittigt”.

Rowold mener, at Nordvisions-
samarbejdet er et af de bedste 
eksempler på vellykket nor-
disk samarbejde, som i det 
daglige foregår med støtte fra 
Nordvisions-sekretariatet med 
blot tre medarbejdere.

”Udvekslingen er med til at 
give det nordiske folk mulighed 
for at se ind i hverandres lande, 
og vi arbejder til stadighed på at 
få programmerne placeret, så de 
ikke blot bliver vist formiddag og 
eftermiddag, men også indgår i 
DRs temaer, hvor de passer ind”, 
siger Finn Rowold. Han regner 
med, at udvekslingen fortsætter 
med at vokse, netop på grund af 
den digitale udbygning, men også 
fordi de nordiske TV-stationer 
samarbejder om flere og flere 
produktioner.

”Ikke mindst inden for børne- 
og ungdomsprogrammer og i 
undervisningssammenhæng laver 
vi stadigt mere i fællesskab, og i 
forbindelse med undervisnings-
serien ”Den nordiske mand”, der 
udsendes i år, har der ligefrem 
været etableret en fælles redak-
tion i TV-Byen”.

Samproduktionerne mellem 
landene bliver bl. a. skabt for de 

penge, der komer ind fra Nordisk 
Kabelfond. Siden 1988 har de 
nordiske stationer fået kroner ind 
for, at deres programmer spredes 
via kabel-TV-systemerne, og lige 
fra begyndelsen har man øremær-
ket pengene til noget særligt.

Efter at Nordvisionen i 10 år 
har haft sekretariat i Oslo får 

sekretariatet nu adresse i TV-
Byen i København fra 1. august 
i år. Samtidig begynder redak-
tør Henrik Hartmann fra DR 
Undervisning som generalsekre-
tær for Nordvisionen.

Nordisk tv-program får pris for 
handicap-programmer
Det Nordiske handicappolitiske 
Råd har besluttet at tildele en pris 
til en nordisk udsendelse eller 
programserie, der synliggør han-
dicappede og handicapspørgs-

mål. Vinderen kåres 2. december 
i konferencen ”Demokrati for 
alle”, der holdes i Landstingssalen 
på Christiansborg.
Prisvinderen vælges mellem 
32 TV-produktioner fra hele 
Norden.

”Gode TV-programmer om 
og med handicappede fortæller 
ikke, at ”det er synd for handi-
cappede”, men skal engagere og 
give nye indfaldsvinkler. TV er 
et godt og effektivt medie, der 
har stor påvirkningskraft på vore 
attituder og holdninger. Derfor 
er det vigtigt, at TV afspejler, at 
samfundet består af forskellioge 
mennesker”, siger formanden for 
rådet, folketingsmedlem Karen J. 
Klint (S). ”Fokus på handicap har 
været lidt tabu-agtigt. Emnerne 
popper alt for tilfældigt op, men 
det er netop et demokatispørgs-
mål at inkludere alle i samfundet. 
Derfor skal handicappede ikke 
været ekskluderet i medierne”, 
siger hun. ■

Danmarks Radio (DR) viser 
flest nordiske programmer
Fordobling på fem år af udsendelsestimer i tv fra andte nordiske lande.

Finn Rowold

Radio/Tv

De nordiske TV-stationer samarbejder om flere og flere  
produktioner, ikke mindst indenfor børne- og ungdoms-
programmernes område og i undervisningssammen-hæng

I denne fladskærmstid 
med digitalt alt mu-
ligt nyt er det helt 
velgørende at se en 
god gammel sort-hvid 
kending fra 1960-erne.
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I Longyearbyen, Svalbards ”ho-
vedstad”, findes der ingen gamle 
mennesker. Kun nogle få er 
fyldt 60 år. Der findes ikke noget 
plejehjem, så den, der ikke er 
selvhjulpen må flytte til fastlan-
det. Og når man dør, kan man 
ikke begraves på Svalbard. Man 
kan heller ikke blive født her, det 
er i hvert fald ikke meningen. Et 
par uger før forventet nedkomst 
må den vordende mor tage 
flyet til fastlandet og opsøge en 
fødeafdeling dér. Longyearbyens 
eget lille sygehus er kun udstyret 
til at behandle akutte skader. 
Samfundet byder heller ikke på 
understøttelse til de arbejdsløse. 

Her er man sin egen lykkes smed.
Gennemsnitsalderen blandt 

indbyggerne i Longyearbyen, 
der ligger halvvejs mellem det 
nordligste Norge og Nordpolen, 
kommer ikke over 30 år. Tidligere 
var byen et udpræget mine- og 
mandesamfund, men nu bosætter 
også familier sig her i længere pe-
rioder ad gangen. Mange mænd 
arbejder stadigvæk i kulminerne 
hos Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani – i daglig tale kaldet 
Store Norske – men flere og flere 
af indbyggerne er involveret i 
turistbranchen, eller arbejder 
med forskning, undervisning og i 
forskellige servicejobs. 

meget lave skatter 
Det er eftertragtet at bo og 
arbejde på Svalbard. Opslåede 
stillinger har tit over 100 ansø-
gere, og derfor er indbyggertallet 
i Longyearbyen steget med 400 
indenfor de sidste fire år. Men 
hvad er det, der i stigende grad 
får mennesker til at slå sig ned et 
sted, hvor termometeret om som-
meren sjældent når de ti grader, 
og hvor der er bælgmørkt flere 
måneder om vinteren?

- Det er naturoplevelserne der 
lokker, og nok også en god porti-
on eventyrlyst, siger Olav Tombre, 
overbetjent hos sysselmannen, 
øgruppens højeste myndighed. 

- Lønnen er ikke bedre end på 
fastlandet, mange går sågar ned 
i løn når de kommer her. Men 
på den anden side er skatten lav, 
kun 15,8 procent, sygesikring 
inklusive. Sådanne ting gør nok, 
at mange bliver hængende et par 
år ekstra. 

Olav Tombre har selv boet tre 
år i Longyearbyen sammen med 
sin familie, og han bliver gerne et 
par år endnu. Men så er det også 
slut, for han er åremålsansat på 
på højst fem år. 

- Det er et trygt sted at vokse 
op, siger Tombre. 

Og han er tydeligvis ikke 
den eneste, der synes det, for i 

Fra midt i november til sidst i januar er der mørkt døgnet rundt på Svalbard. og når man går ud, må 
man passe på, for om vinteren strejfer isbjørne jævnligt rundt. men i longyearbyen trives de 1900 
indbyggere og vil ikke bo andre steder. Tekst og foto: Gunilla Heick

Hverdagsliv på
78 grader n  rd

Danmarks Radio (DR) viser 
flest nordiske programmer

I denne fladskærmstid 
med digitalt alt mu-
ligt nyt er det helt 
velgørende at se en 
god gammel sort-hvid 
kending fra 1960-erne.
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Longyearbyen er der et mylder 
af små børn, og man ser mange 
gravide kvinder. 

bjørnen kommer 
Men omkring hver af de fire 
børnehavers legepladser står der 
stærke isbjørnestakitter. Det er 
nødvendigt, for isbjørnene udgør 
en reel fare. Om sommeren kom- 
mer de sjældent ind til byen, 
fordi de følger isen udad i deres 
søgen efter føde, der hovedsage-
lig består af sæler. Men ved vinter-
tide er det ikke usædvanligt at en 
bjørn vandrer igennem bebyg-
gelsen. Sidste år skete der flere 
gange at sysselmannen ringede 
til skolen og bad lærerne om at 
holde eleverne inde i frikvarteret, 
fordi en bjørn var set i nærheden. 

De fleste isbjørne er ikke ag-
gressive, kun nysgerrige. Men 
isbjørne er lige så forskellige som 
mennesker, og er man uheldig 
at møde en sulten ung hanbjørn, 

kan det gå galt. I 1995 blev en 
ung sygeplejerske overfaldet og 
dræbt af en bjørn på Platåfjellet, 
ikke langt fra Longyearbyen. 
Siden kom der påbud om, at man 
altid skal være bevæbnet, når man 
bevæger sig udenfor byområdet, 

for som regel forsvinder bjørnen, 
hvis man skyder advarselsskud. 

Særegen kriminalitet
En del bjørne specialiserer sig i 
indbrud i fritidshuse. Isbjørnene 
er ligeglade med låste døre og 
vinduer, de går lige ind gennem 
væggen, hvis de tror de kan finde 
mad. Og de gennemroder alt, de 
har sågar lært at åbne dåser med 
konserveret kød. 

Med undtagelse af bjørneind-
brud er kriminaliteten lav på 
Svalbard. Og ofte handler det om 
småting som ... skotyverier.  
På Svalbard tager man skoene 
af, så snart man træder indenfor 
en dør. Det gælder ikke bare i 

private hjem, men også på turist-
bureauet, på biblioteket, i kirken 
og på hotellerne. Svage sjæle kan 
derfor fristes til at finde sig noget 
bedre fodtøj end det, de havde 
på, da de kom. 

Olav Tombre og hans kolleger 
bruger en del tid på rednings-
tjeneste, inspektionsarbejde og 
miljøkriminalitet. Der er sket 
flere tragiske mineuheld i de 
seneste år og uforsigtige turister 

kan falde ned i gletscherspal-
ter eller komme galt afsted på 
snescootere. Men om ikke andet 
er sysselmannen godt udstyret 
til redningsaktioner med heli-
koptere, både og terrængående 
fartøjer. 

ture under gletscherne
Longyearbyens skole har 230 
elever, fra børnehaveklasse til 
3.g. Men udskiftningen blandt 
eleverne er stor fordi forældrene 
ofte er åremålsansat. En fjerdedel 
af eleverne bliver skiftet ud hvert 
år, noget der ikke er nemt for 
hverken elever eller lærere. 

Veronica R. Rætan, elev i 3.g, 
trives dog udmærket. Hun hører 
til undtagelserne, når det gælder 
den hurtige gennemstrømning, 
for hun har boet i Longyearbyen, 
siden hun var seks måneder 
gammel.

- Her er dejligt, fordi der kun er 
fem minutter til alt, både biograf 

”Om vinteren tilbydes udflugter på ski, snescooter 
eller hundeslæde. Og hvorfor ikke prøve isgrotting, 
dvs ture underisen, hvor man vandrer gennem frosne 
smeltevandskanaler…”

Snescootere står parkeret mellem husene - ligesom biler i DK. Skilt der bestemt skal tages alvorligt!
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FAKTA OM SVALBARD
Øgruppen	Svalbard,	der	er	halvanden	gang	
så	stor	som	Danmark,	ligger	mellem	74	og	81	
grader	nordlig	bredde	og	10	og	35	grader	østlig	
længde.	To	tredjedele	af	de	61.000	km2	er	
dækket	af	evig	sne	og	is.	I	1600-	og	1700-tal-
lene	var	området	genstand	for	en	omfattende	
hvalfangst,	men	fra	1900-tallet	blev	jagten	på	kul	det	
centrale	omdrejningspunkt.	Longyearbyen	er	opkaldt	efter	den	ame-
rikanske	rigmand	John	M.	Longyear,	der	startede	kulminedriften	i	
Adventdalen	i	1906	og	opbyggede	det	bysamfund,	der	i	dag	bærer	
hans	navn.	I	1916	solgte	amerikanerne	deres	andel	af	minedriften	til	
det	nystartede	Store	Norske	Spitsbergen	Kulkompani	(SNSK).

Tidligere	blev	næsten	hele	infrastrukturen	i	Longyearbyen	styret	
af	Store	Norske	Spitsbergen	Kulkompani.	Kompagniet	betalte	for	
både	præsten	og	skolen	og	sygehuset,	og	alle	var	afhængige	af	
virksomheden.	Men	tanker	om	lokaldemokrati	opstod	mod	slutnin-
gen	af	1960’erne,	og	i	1971	blev	’Det	stedlige	Svalbardråd’	dannet	
som	rådgivende	organ	for	den	lokale	offentlige	administration.	I	
2002	kom	der	endelig	fuldt	lokaldemokrati	i	form	af	Longyearbyens	
lokalstyre.	

Der	er	valg	til	lokalstyret	hvert	fjerde	år,	og	alle,	der	bor	i	byen,	
kan	opstille.	Lige	nu	har	Arbeiderpartiet	syv	af	de	15	poster.	
Udenlandske	statsborgere	skal	have	boet	i	byen	i	tre	år	for	at	kunne	
stemme	eller	opstille,	men	for	nordiske	statsborgere	er	det	nok	
med	et	halvt	år.	

og svømmehal og ungdomshus. 
Og er man sportsinteresseret, 
findes her masser at lave, alt fra 
håndbold til hanggliding, siger 
hun.

Heller ikke turisterne behøver 
at mangle aktiviteter. Om vinte-
ren tilbyder forskellige turopera-
tører udflugter på ski, snescooter 
eller hundeslæde. Eller hvorfor 
ikke prøve på isgrotting, altså ture 
under isen, hvor man vandrer 
gennem de frosne smeltevands-
kanaler under gletscherne. En 
utrolig oplevelse for dem, der 
tør, for her er man udelukkende 
omgivet af iskrystaller og stilhed. 
Dog kan turene ikke anbefales til 
folk med klaustrofobi eller dårlig 
ryg, da der kræves en del kryben 
og klatren. Og ved gletschermun-
dingerne ligger mange millioner 
år gamle fossiler og bare venter 
på at bliver plukket. 

multietnisk samfund 
Longyearbyen er et multietnisk 
samfund. Den største befolk-
ningsgruppe efter nordmændene 
er faktisk thailændere. De første 
kom hertil som ægtefæller til de 
norske mænd, og senere er fami-
lie og venner fulgt efter. Andre 
velrepræsenterede folkeslag er 
russere, svenskere og tyskere, og 
en del danskere har også fundet 
vej herop.

Tilværelsen på Svalbard er ikke 
så isoleret som før. For et par år 
siden fik Longyearbyen bred-
båndsforbindelse, og kablet går 
over havbunden fra Andøya på 
Vesterålen. Nu kan de studerende 
på Svalbards lille universitet låne 
en computer med internetadgang 
på folkebiblioteket, så forbindel-
sen til omverdenen er nu endeligt 
sikret, også i cyberspace. ■ 

Ved vintertide er det ikke usædvanligt at en bjørn vandrer igennem bebyggelsen.

Nederst: Nordic Walking på Svalbard. T.h.: Olav Tombre, overbetjent hos sysselmannen.
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”Jeg skal ved lejlighed se, om jeg 
kan få sneget en bog ned i en 
eller andens taske”. Sådan står 
der i et svensksproget indlæg på 
den skandinaviske chat-side for 
”book-crossers”, der kun delvist 
kan oversættes til bogbyttere. 

Den noget besynderlige ide 
er dog ikke særlig mærkelig for 
dem, der kommunikerer i dette 
boglige cyberspace-univers. Det 
handler nemlig om at komme 
af med sine bøger, så andre kan 
læse dem, og helst på nogle ret 
alternative måder. 

24-årge Jenni fra Oslo har været 
medlem af Bookcrossing siden 
december 2005. Hun har både 
fundet bøger flere gange - altid 
på offentlige steder - og hun har 
også selv ”lagt ud”, som det hed-
der i bookcrossing-sproget. 

- For eksempel lagde jeg for no-
gen tid siden en bog på en bænk 
på en togstation. Den blev fundet 
og kom med på en ferierejse til 
Tyskland, fortæller Jenni.

Lyder det her stadig som vola-
pyk? Hvorfra ved Jenni, at hendes 
efterladte bog endte i Tyskland? 
Og hvorfor smider hun om sig 
med bøger, i stedet for at beholde 
dem i reolen? 

Det er det, Bookcrossing går ud 
på, siger Jenni.

bøger lægges ud i det fri
I stedet for udelukkende at købe 
bøger eller gå på biblioteket, er 
det meningen, at der med tiden 
kommer så mange medlemmer af 
Bookcrossing, at man kan finde 
så mange brugte bøger i det fri, 
i supermarkeder, i parker eller 
på togstationer, at man kan få - i 

hvert fald en del af - sit litterære 
behov stillet via gratis fund. Når 
bogen så er læst, går man ud på 
gaderne eller i parkerne og fin-
der et nyt godt sted til den, hvor 
en anden så forhåbentlig finder 
den. Man kan vel nærmest sam-
menligne det med en ekstremt 
avanceret udgave af Københavns 
by-cykel-ordning.  

Når bøgernes rejsen faktisk 
kan følges fra den ene læser til 
den næste, skyldes det, at man, 
inden man lægger bogen ud, 
forsyner den med et id-num-
mer og en hilsen til den, der 
finder den. I hilsenen opfordres 
finderen til at gå ind på hjem-
mesiden Bookcrossing.com, og 
melde, at man har fundet bogen. 
Derudover opfordres finderen 
også til at lægge bogen ud igen, 
når den er læst. Med et nyt id, der 

hentes fra den amerikanske hjem-
meside, og med en ny hilsen. På 
den måde kan en anden så få 
glæde af den, og Bookcrossing 
kan få flere medlemmer.  

en institution
Det lyder noget rodet og omstæn-
deligt, men det fungerer faktisk i 
vid udstrækning. I Norden er der 
endnu ikke så mange medlem-
mer, men i USA er Bookcrossing 
blevet en institution, og der 
tælles 300 nye indmeldelser i 
døgnet. Og der findes bogbyttere, 
der således finder hinanden på 
samme hjemmeside på inter-
nettet, i næsten alle afkroge af 
verden. I Afghanistan findes der 
26 medlemmer, i Schweitz næsten 
4000 og i de Forenede Emirater 
er der 196. I alt findes der på ver-
densplan næsten en halv million 

En bog på bænken
et amerikansk fænomen for bog-freaks har nået Norden. i både Sverige og Norge har ”bookcrossing” 
fået en del presse, men i danmark er det ikke blevet omtalt med et ord. Af Lisbet Larsen. Foto Nikolaj Arenbrandt
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medlemmer. Altså mennesker, 
der mere eller mindre aktivt læg-
ger bøger ud i deres lokalområde, 
som de så håber andre finder og 
læser. Af den halve million bor de 
206.000 i USA. 

lisa marklund i 
sodavandsreolen
I Danmark findes der godt 1100 
medlemmer. Det er langt fra 
alle, der er særligt aktive, så det 
betyder også, at antallet af bøger, 
der lægges ud er ret lille. Nogle 
gange får man hjælp på hjemme-
siden, for det er trods alt tilladt 
at fortælle de andre bogbyttere, 
hvor bogen ligger, og det sker i 
nogen udstrækning. Hvis det er 
en populær bog, går der nogle 
gange kun et par timer, eller 
måske kun minutter, inden den 
er fundet. Måske af en anden 
bookcrosser eller af en, der får 
sig en overraskelse, og som måske 

senere vælger at melde sig under 
Bookcrossing-fanerne. 

- På et tidspunkt blev det 
annonceret, at der lå en Lisa 
Marklund-bog blandt cola-flasker-
ne hos en købmand i Oslo, og 
den fandt jeg, fortæller 24-årige 
Jenni. 

- Men jeg er kommet for sent 
mange gange, tilføjer hun med 
ærgelse i stemmen. 

Et par gange har hun dog nået 
det. På den skandinaviske side på 
Bookcrossing.com stod der en 
dag, at en bog af Knut Hamsum 
som Jenni var interesseret i at 
læse, var lagt ud på et bibliotek. 
Da hun kom til biblioteket, opda-
gede hun, at den rent faktisk stod 
mellem de andre biblioteksbøger 
af forfatteren. 

- Jeg tog den, og først følte jeg 
mig jo næsten lidt som en tyv, 
for folk vidste jo ikke, at den var 
blevet lagt ud af en bookcrosser, 
siger Jenni. Så jeg måtte forklare 
bibliotekaren, hvordan det hang 
sammen.

det skandinaviske forum
Det kan forekomme underligt, 
at folk er villige til at give deres 
bøger fra sig. Men ofte er det 
måske ikke lige ens yndlingsbog, 
man lægger ud, eller også har 
man bare ikke nogen trang til at 
møblere sit hjem med bøger. 

- Hvad skal jeg med en bog, 
når jeg har læst den, siger danske 
Cecilie Hansen, der har været 
bookcrosser i et lille års tid. 
 - Så vil jeg hellere have en, jeg 
ikke har læst endnu, siger hun. 

På Bookcrossing findes der som 
nævnt et skandinavisk forum. Det 
fungerer også som samtaleforum 
for de nordiske medlemmer, hvor 
oplevelser, erfaringer, og per-
sonlige anmeldelser af bøgerne 
bliver samlet. 

Ikke alle bøger bliver fundet 
lige hurtigt, og især nævner flere 
svenskere og nordmænd, hvor 
fantastisk det er, når en automa-

tisk mail med ”fundet” dumper 
ind efter måske hele ti måneder, 
og hvor den glade giver allerede 
havde opgivet alt håb om, at no-
gen nogensinde ville finde den. 

Der er mange og levende dis-
kussioner på sitet, blandt andet 
konkurreres der lidt i Norden 
om, hvilket land, der har flest 
medlemmer. Sverige og Finland 
topper med godt 3000 hver, mens 
Norge og Danmark har hver ca. 
1100. Og så kommer Island, selv-
følgelig også på grund af det lave 
indbyggerantal, sjokkende til sidst 
med bare 76 medlemmer. 

Medlemsantallet afhænger i høj 
grad af den presse, sitet får. Efter 
en tv-udsendelse i Sverige om 
hjemmesiden, øgedes antallet af 
medlemmer betragteligt.   

iskold bog 
Ikke alle bøger lægges ud i det fri 
eller på andre offentlige steder. 
Der foregår også byttehandler via 
nettet, hvor man kan skrive sig 
på lister, og så bliver bogen sendt 

med posten fra den ene til den 
anden. 

Det imødegår også de begyn-
dervanskeligheder, der findes 
mange steder, blandt andet 
i Norden.  På Bookcrossings 
skandinaviske forum er der for 
eksempel flere, der klager over, 
at deres kreativt placerede bøger 
ikke bliver fundet, og at de ikke 
finder nogen selv. Og især i 
Danmark er der langt mellem 
snapsene. Danske Cecilie Hansen 
på 18 år er lidt misundelig på 
især nordmændene. 

- I Norge bliver der lagt masser 
af bøger ud, men her i Danmark 
er der ikke så mange at finde. De 
bøger jeg har fundet, har jeg på 
forhånd fået at vide, var der, siger 
hun. 

Nordmændene er til tider også 
ganske opfindsomme, når det 
drejer sig om at finde steder at 
placere bøgerne. 

- Det mærkeligsted sted tror jeg 
var, da nogen skrev på sitet at de 
havde lagt en bog i en frysedisk i 
et supermarked, fortæller Jenni 
fra Oslo. 

Danske Cecilie ønsker sig mest 
af alt flere medlemmer, og især i 
Nyborg, hvor hun selv bor.  For 
hun håber på snart at kunne 
melde sig på internetsiden som 

finder af en bog på den ”rigtige” 
maner, altså et tilfældigt fund; 
det, der på amerikansk hedder en 
”wild release”.

- I det område, jeg bor, er vi 
kun et par stykker, så det ville 
være dejligt med lidt flere, siger 
Cecilie. ■

Se også artikel side 13.

Sådan bruges Bookcrossing

Medlemsskab	på	Bookcrosing	er	gratis.	Som	medlem	får	man	
sin	egen	side	på	sitet,	hvor	man	kan	notere,	hvilke	bøger	man	
ønsker	sig,	og	hvilke	bøger,	man	har	lagt	ud	i	det	fri,	en	såkaldt	
wild	release.	Mange	bruger	også	deres	personlige	side	til	at	
anmelde	de	bøger,	de	har	læst	eller	lagt	ud.	Bookcrossing	kan	
også	bruges	til	at	komme	på	postlister,	så	man	med	held	vil	få	
tilsendt	bøger,	man	ønsker	at	læse.	Det	kræver	dog,	at	man	
er	villig	til	at	give	den	fra	sig	igen.	Det	tillades	også	at	låne	
bøger	via	sitet,	der	så	sendes	tilbage	til	indehaveren	efter	endt	
læsning.	

Du	kan	finde	alle	oplysninger	på	Bookcrossing.com.	Hav	dog	
tålmodighed,	da	siden	er	meget	omfattende	og	ikke	super-
overskuelig.	Sproget	er	engelsk,	bortset	fra	i	det	skandinaviske	
forum,	der	findes	på	følgende	adresse:
http://www.bookcrossing.com/forum/31/3387055.	

Her	mødes	nordiske	boglæsere	til	internet-chat	om	alt,	der	
handler	om	bøger.	Her	kan	man	også	spørge	om	hjælp,	hvis	
man	har	problemer	med	det	rent	praktiske.			 

”Jeg tog den, og først følte jeg mig lidt som en tyv, 
for folk vidste jo ikke, at den var lagt ud af en book-
crosser…så jeg måtte forklare bibliotekaren, hvordan 
det hang sammen”
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Nordisk Quiz for 
skarpe hjerner 
- og med præmie!

Nedenfor finder du tre fotos af tre forskellige objekter, alle fra Norge. 
Opgaven går i al enkelhed ud på at finde ud af, hvad de forestiller. Nedenfor 
ved hvert billede er der angivet tre svar. Kun ét af svarene er rigtigt. 

Quiz-master: Quizzen er ved denne premiere forfattet af Jann Rasmussen, 
Karup-afdelingen. Da Quizzen har været brugt i en lidt anden udgave ved et 
arrangement i Karup, kan medlemmer fra Karup desværre ikke deltage denne 
gang. Men fortvivl ikke - næste gang er det en anden afdeling, der får tjansen 
som Quizmaster! 

Pr
em

iere på ny Nordisk

-Vind en bog-

A

b

C

billede A:

løsning 1:		Skomagerlæst	fundet	ved	en	”skrab-
handel”	ved	Minnesund	i	Norge.	Skomageren	
satte	læsten	på	knæene,	og	jernbøjlerne	holdt	
skoen	fast.	Den	er,	som	I	kan	se,	så	slidt,	at	der	er	
kommet	en	hulning	i	modellen.	

løsning 2:	Gammel	snesko	til	heste	i	Norges	
fjeldområder.	Når	de	norske	heste	skulle	til	fjelds	
om	vinteren,	fik	de	snesko	på,	så	de	ikke	sank	ned	
i	sneen.	Der	hørte	altså	fire	snesko	til	hver	hest,	
og	denne	sko	viser,	at	der	her	er	tale	om	godt,	
godt	nok	hjemmegjort,	håndværk.	Den	afbildede	
sko	stammer	fra	Hessdalen.	

løsning 3:	Moderne	norsk	kunst.	Den	kendte	
norske	kunstner	Arne	Heggen	har	lavet	dette	værk	
med	titlen	”Selvportræt”.	Kunstværket	er	tidligere	
udstillet	i	et	af	de	mange	små	gallerier,	der	findes	
i	kvarteret	omkring	Oslo	Rådhus.	Værket	er	for	
nogen	tid	siden	blevet	solgt	til	en	privat	samler.	

billede b:	

løsning 1:	Øve-juniorkugle	til	curling.	Norske	
unge	lærer	tidligt	at	spille	curling,	og	denne	her	
har	fungeret	som	en	begynder-øvelseskugle.	
Kuglen	er	blevet	opbevaret	udendørs,	deraf	
patinaen.	

løsning 2:	Sparelod	fra	Norge.	Spareloddet	blev	
brugt	i	Norge	under	krigen,	hvor	man	satte	det	på	
grydelåg,	der	på	den	måde	sluttede	tættere	til	gry-
den,	så	maden	holdt	sig	længere	varm.	Derudover	
kunne	man	også	bruge	det	varme	lod	om	aftenen	
til	at	lægge	i	sengen.	

løsning 3:	Griselod.	Dette	vægtlod	på	27,50	hg	
svarende	til	2,75	kg	brugte	man	i	gamle	dage	i	
Norge	til	at	veje	smågrise	med,	da	2,75	kg	var	
mindstemålet	for	salg	af	smågrise.		

billede C:

løsning 1:	Smultering.	En	smultering	er	en	ka-
geform,	der	er	kendt	både	i	Norge	og	i	Danmark.	
En	smulte	er	meget	populær	omkring	juletid,	og	
den	pyntes	med	hvid	glasur.	Smulter	smager	lidt	
ligesom	norske	klejner,	der	også	er	dukket	op	i	
Danmark	i	julemåneden.	

løsning 2:	Kopi	af	et	gammelt	fårestempel	eller	
såkaldt	avls-stempel.	Når	vædderen	i	gamle	dage	
havde	bedækket	fåret,	satte	man	et	blåt	aftryk	
i	nakken	på	fåret	som	bevis	på	at	dette	får	var	
bedækket.	På	den	måde	spildte	man	ikke	den	
stakkels,	tapre	vædders	kræfter	på	overflødige	får.	
Husk	på,	at	det	kunne	være	hårdt,	endda	meget	
hårdt,	at	være	vædder	i	fårenes	brunstperiode.	

løsning 3:	Ring	til	stoftryk.	
Trondelagsstoftrykkeren	Åse	Kløjstad	bruger	
denne	træring	som	grundform	på	sine	kjolestoffer.	
Ud	af	denne	runde	form	kan	der	komme	utal-
lige	geometriske	figurer,	og	Kløjstad	bruger	sine	
kreative	evner	koblet	med	en	stor	visuel	fantasi.	
Man	kan	i	visse	udsalg,	blandt	andet	i	Alvdal	og	
Tynset,	købe	hendes	modeller,	og	i	medgift	får	
man	udleveret	en	kopi	af	hendes	arbejdsredskab.	
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Vil du være quizmaster? 

Hvert nummer af NORDEN NU vil i fremtiden indeholde 
en nordisk quiz. Vil du være forfatter til en quiz, skriv 
eller mail da til Ole Oxholm på landskontoret. E-post: 
redaktion@foreningen-norden.dk eller til postadressen 
skrevet til højre. 

Quizzen kan for eksempel være: 

■ et billede - gæt hvor det her er! (et svensk kendt slot eller   
 en dansk mindesten) Feriebilleder ok!
■ et billede - gæt hvem det her er (den svenske kronprinsesse 
 er nok for nemt, den islandske finansminister er nok for   
 svært) 
■ design - hvem har designet denne her vase eller denne stol  
 og hvad er han/hun i øvrigt kendt for 
■ spørgsmål af sproglig karakter - hvorfra stammer ordet xxx,  
 og hvad er den oprindelige betydning 
■ spørgsmål af historisk art

Spørgsmål og svar skal helst have en form for oplysende 
karakter, altså: man må godt blive klogere af at prøve at finde 
svaret. Dog skal spørgsmålene heller ikke være så svære, at 
man kan forudse, at der måske slet ingen løsningsforslag 
kommer. Melder du/I jer som Quizmaster, får I rigelig med tid 
til at forfatte den. Det eneste vi beder om, at I så til gengæld 
overholder deadline for redaktionens slutning. 

Quiz

G
æ

t n
oget Nordisk

Norden NU’s
Gæt med og send løsningen til:
Norden NU, Foreningen Norden, Malmøgade 3, 3., 2100 København Ø, mrk. quiz.

Kuponen skal være os i hænde senest den 1. august 2006. Vinderen får direkte besked og 

offentliggøres i næste nummer af Norden NU sammen med den rigtige besvarelse. 

De rigtige svar er: billede A)                   , billede b)                   , billede C)

Navn:

Adresse:

By:   Afdeling:           Medlemsnr.:

Vil	du	ikke	klippe	i	bladet	er	det	tilladt	at	indsende	et	kopi	af	kuponen.

1. præmien er denne gang Henrik 
Saxgrens bog, Krig og kærlighed, 
som blev omtalt i marts-udgaven 
af Norden Nu.

Saxgren har rejst rundt i hele 
Norden og besøgt indvandrere 
i deres nye omgivelser, indvan-
drere fra Afrika og Asien, fra andre 
egne af europa, USA og Canada; 
han har fotograferet dem i deres 
mere eller mindre nye miljø og 
fortæller kort historien om, hvor-
dan indvandrerne er kommet til 
deres nye land. Som titlen siger, 
skyldes det som regel enten krig 
eller kærlighed.

✂

Det skandinaviske forum på 
internetsitet Bookcrossing.com 
er med til at øge kendskabet til 
den fælles nordiske litteraturarv. 
Den 24-årige Jenni i Oslo er, efter 
at hun fik øje på sitet, begyndt 
at læse bøger på originalsproget, 
noget hun ikke gjorde før sit 
medlemsskab.

- Når man er med i det skan-
dinaviske forum, anbefaler vi jo 
bøger til hinanden, og mange har 
posteret en ønskeliste med bøger, 
de gerne vil have fat i, siger hun. 

Bøgerne bliver fra tid til anden 
sendt fra den ene læser til den 
anden i Norden, og på den 
måde får man ofte bogen på 
originalsproget. 

 - Blandt andet har jeg fået øj-
nene op for Lisa Marklund, siger 

Jenni, der nu har læst flere bøger 
på svensk. 

Sproglig hjælp
Også danske Cecilie er begyndt 
at læse på svensk og norsk, noget 
hun ikke rigtig har gjort før hun 
kom med i det skandinaviske 
forum.  

- Når man skal sidde med en 
ordbog og tygge sig igennem alt 
for meget af teksten, går det for 
langsomt. Men det skandinavi-
ske forum bruger jeg også som 
sproglig hjælp. Hvis der er noget, 
jeg ikke forstår, skriver jeg det på 
sitet, og så er der altid nogen, der 
er søde til at forklare, hvad det 
betyder, fortæller Cecilie Hansen, 
der især er blevet bidt af den 
norske forfatter Erlend Loe, som 

hun håber at kunne finde nogle 
flere bøger af. 

På det skandinaviske forum 
er der også livlige diskussioner 
om de nordiske bøger, der læses 
og deres kvalitet. Og mange af 
medlemmerne bruger tid på at 
lave deres personlige anmeldelser 
af de bøger, de har fundet rundt 
omkring.

Internettet øger læsningen af nordiske bøger
det amerikanske internet-site, ”bookcrossing.com” er med til at flere 
unge læser nordiske bøger på originalsproget. Af Lisbet Larsen

Litteraturarv

✂
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Tilbageblik får somme til at lægge 
bøger fra sig og kaste sig over 
mere fremadrettede gøremål. Det 
er et spørgsmål om temperamen-
ter, men tilbageblik skal man som 
i dette tilfælde ikke kimse ad, for 
så kimser man også af Historien, 
og det er jo den vi lever på og 
lærer af - selv om man ofte ikke 
skulle tro det.

Tag nu denne bog, der ved før-
ste øjekast ser fredsommelig ud, 
men sekundet efter på forsiden 
skærer igennem tingene med 
en motorsav, som dog så viser 
sig at være en lynlås. ”Tingene” 
er Danmark og Sverige under 2. 
verdenskrig, og der er foruden 
grumhed interessant læsning 
i adskillige af bogens kapitler 
forfattet af fem svenske og fire 
danske skribenter. Alene åbnings-
sætningen i det første af de ni 
kapitler efter Søren Sørensens 
forord er brutalt igangsættende: 
”En forårsdag i 1987 gennemførte 
jeg et lille, nøje planlagt tyveri fra 
Rigsarkivet i København”.

Maria Marcus skriver medriven-
de om sine indtryk og oplevelser 
i Danmark og Sverige under 
besættelsen, og om de posttrau-
matiske langtidsvirkninger: ”Den 
krig og den besættelse lever i os 
til vores dødsdag – med en angst, 
der genoplives og forstærkes af 
alle højtidelighederne”, dvs. ikke 
mindst mediernes markeringer af 
besættelsens runde mærkedage. 
”Jeg forstår de mennesker, der 

brød sammen, for 117. gang eller 
for første gang. Der var ting, som 
det var umuligt at rumme den-
gang. Og som man naivt troede 
det var muligt at rumme  i dag”.

Maria Marcus indlæg er et 
tankevækkende vidnesbyrd om 
tilstande, der peger dybt ind i 
nutidens diskutable problemstil-
linger for flygtninge i Danmark. 
Denne kloge kone bør læses i 
relevante kredse. Læs hendes artikel 
på næste side. 

Et andet interessant indlæg for 
en dansk læser er af den sven-
ske historiker Wilhelm Agrell: 
”Landet indenfor voldgraven. 
Fortælling og mytologi om svensk 
neutralitet i de andres krig”. 
Agrell har blandt mange udgi-
velser også skrevet en bog om 2. 
verdenskrig, og han har netop ud-
sendt en bog, der hovedsageligt 
beskæftiger sig med hele raden af 
spionorganisationer i Stockholm 
under krigen. Han er født i 1950, 
men baserer sig i ”Befrielse” ikke 
kun på forskning, men også på 
forældrenes minder fra krigsåre-
ne, der var særdeles nærværende 
i hans barndomshjem i Lund. 

”9. april havde den Onde gjort 
sin entré og taget hele Danmark 
på en formiddag. Skrækken lagde 
sig som en tung tåge over Lund, 
hvor far studerede og mor netop 
havde fået ansættelse på Gleerups 
Forlag. Risikoen for krig havde 
alle været urolige for, men nu var 
det ikke længere et spørgsmål 
om tyskerne ville komme, men 
hvornår. I hvert fald vidste far, 
at han kunne blive indkaldt når 
som helst.” Og herefter beskriver 
Agrell, hvordan hans forældre 
bliver først bliver ”snappförlovat” 
eftersom det var bedre at dø 
forlovet end uforlovet. Herefter 
beskriver Agrell via sine forældre 

en stemning præget af venten og 
frygt og om en ansigtsløs fare, 
der bestandigt lod høre fra sig 
gennem radioens aftennyheder 
og flymotorers brummen over 
nattehimlen. Dag efter dag, 
måned efter måned, år efter år 
tegnede rædslen for den usynlige 
og ukendte trussel et monster af 
gigantiske proportioner, som kun 
blev endnu mere ubegribeligt af 
nyhedsoplæserens tørre saglighed 
i opregningen af bombede byer 
og bragende slagmarker. 

Agrells billede af den svenske 
lunkenhed overfor nazismen 
tegnes op i skarpe glimt, der viser, 
at dele af det svenske samfund var 
sympatisk indstillet overfor nazis-
men, at Lund var et kerneområde 
i så henseende, og at de pro-tyske 
og de tyskfjendske grupper til 
tider stod  stejlt overfor hinan-
den i de første krigsår, bl. a. på 
Lunds universitet, ”utvivlsomt det 
bruneste af de svenske universite-
ter”. Agrell tager fat i hele denne 
grumsede historie og lukker op 
for en verden, der står i et i dansk 
normalbevidsthed helt andet 
lys, reflekteret af svenskernes 
store varme gæstfrihed overfor 
alle danske, der flygtede over 
Øresund.

Agrell er en kendt historiker 
og en god fortæller. Det må være 
pladshensyn, der gør, at Agrell 
ikke med ét ord nævner hele skis-
maet omkring de tyske troppe- og 
materieltransporter gennem 
Sverige til og fra Norge og til 
fronten i Finland. 

Det er ellers en sag, der med 
sine neutralitets-aspekter truede 
med at vælte statsminister Per 
Albin Hanssons samlingsregering. 
Tyskerne forlangte adgang til de 
svenske jernbaner og svensk tog-
materiel, hvis ikke ville det blive 
betragtet som ”en direkte uvenlig 
handling”. Hvad det indebar var 
Per Albin Hansson (1885-46) ikke 
i tvivl om: Krig med Tyskland. Så 
Sverige sagde ja og fik også en 

god betaling for det. Over tre år 
fragtede svenske tog 2.140.000 
tyske soldater gennem Sverige, 
dertil 100.000 vognlaster våben 
og udrustning. Aftalen var hem-
melig for folket. Togene kørte 
bare og skabte måbende forvir-
ring og fede rygter. Først i 1943 
fik befolkningen en begrænset 
viden af aftalen med tyskerne
Men alt dette er en helt anden 
historie - som i øvrigt også 
behandles af en anden af bogens 
svenske leverandører, forfatteren 
Harry Ahlberg (1920), næsten 
autentisk i en ”litterær rapport” i 
novelle-form, og med forklarende 
noter i marginen.

Bogens øvrige læseværdige 
kapitler er skrevet af den svenske 
forfatter og lyriker Carl Magnus 
von Seth (1922-), den danske 
forfatter Vagn Steen (1928-), 
den tysk-fødte danske forfatter 
Paul Aron Sandfort (1930-), den 
svenske lyriker, billedkunstner og 
komponist Elisabet Hermodsson 
(1926-), den danske forfatter og 
oversætter Ursula Baum Hansen 
og den svenske kunstner Åke 
Arenhill (1920-). ■

Bogomtale

indblik i et emne, man ikke uden videre løsriver sig fra. Af Ole Oxholm

Befrielse. Erindringer om 
1940’ernes ufredsår.
Dansk-Svensk Forfatterselskab. 
88 sider. Malmö 2006. Hft.

Obs: Medlemstilbud, se bagsiden.

Vidnesbyrd om besættelsen
Wilhelm Agrells forældre. De blev 
”snappförlovat”, da Danmark blev 
besat, og deres erindringer spiller en 
rolle i Agrells artikel i ”Befrielse”.
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dobbelte

Vidnesbyrd om besættelsen

En forårsdag i 1987 gennemførte 
jeg et lille, nøje planlagt tyveri fra 
Rigsarkivet i København. 

Jeg bad høfligt om mappen der 
vedrørte min familie fra vores an- 
komst til Danmark i oktober 1933 
og frem. Der lå selvfølgelig en 
stor stak papirer — tidsbegræn-
sede opholdstilladelser, snævert 
begrænsede arbejdstilladelser 
og meget andet, plus omsider 
dokumentet vedrørende tildeling 
af dansk statsborgerskab i 1947, 
efter 14½ år i Danmark, til min 
bror og mig, som jo havde gået i 
skole i Danmark. Mine forældre 
måtte vente til de lovpligtige 15 år 
var gået. Men det var ikke noget 
af det jeg kom efter. Jeg ville bare 
stjæle mit gamle pas.

Og det lå der ganske rigtigt. Et 
tysk pas, udstedt i 1941 med stem-
pel fra Deutsche Gesandtschaft, 

Kopenhagen, og med min barn-
lige underskrift: Maria Marcus. 
Men på bagsiden stod mit navn 
én gang til, og her stod jeg nu 
som Maria Anna Sara Marcus 
— Sara for jøde.  
Oven over navnet det tyske hage-
kors. Og så et kæmpemæssigt J. 

J for jøde. Der skulle nødig 
være noget at tage fejl af.

Et pas fylder ikke meget, så der 
var ingen der opdagede, at jeg 
stak det i lommen — med ver-
dens bedste samvittighed. Det var 
jo min ejendom jeg stjal, til brug 
for omslaget på min erindrings-
bog Barn af min tid — en bog 
hvor jeg var på sporet af min gam-
le identitet som dommerdatter i 
Hamburg, emigrant i København 
og flygtning i Stockholm. 

Jeg husker også en snært af 
triumf over mit vellykkede tyveri. 

En lille bitte hævn over det sy-
stem, der i årevis havde gjort det 
så svært for mine forældre, min 
bror og mig selv at blive officielt 
accepteret i Danmark. 

Men hvorfor i alverden giver 
man sig til at skrive en erindrings-
bog? Jeg vidste jo det hele. Min 
lykkelige barndom i Tyskland, 
min herlige skoletid i Danmark, 
med gode veninder, de vidun-
derlige danske salmer i skolen, 
det danske sprog som jeg hurtigt 
lærte at elske. Det var da ikke 
noget at skrive om. Og flugten til 
Sverige — jo, den var da drama-
tisk, men den var der så mange 
andre der havde skrevet om. Men 
det var min datter der insisterede 
på at hun ville vide noget om sine 
rødder, og så gav jeg mig.

Det blev et meget interessant 
arbejde for mig. Så meget blev 

med ét levende for mig — så me-
get som jeg havde fortrængt, eller 
bare aldrig havde fået sat ord på. 
Alt det aflagte tøj. Hjemveen. 
Og vigtigst måske angsten der 
lå i luften og gennemsyrede alt, 
men aldrig blev udtalt. Mine 
forældre var omhyggelige med 
at skåne min bror og mig for det 
der foregik i Tyskland, men af 
og til smuttede nogle ord ud af 
munden på min mor — mystiske, 
tunge, uheldssvangre ord som 
bed sig fast i min bevidsthed. 

Og så den mærkelige identitet-
susikkerhed. Jeg talte dansk med 
min bror, men vi talte tysk med 
vores forældre. Det gav proble-
mer, når jeg havde kammerater 
med hjemme. Var jeg nu tysk 
eller dansk?

Jeg var tosproget. Jeg var tokul-
turel. Jeg var forresten også blevet  

Min dobbelte befrielse
Min dobbelte befrielse ur »Befrielse — Erindringer om 1940’ernes ufredsår»
Med tilladelse fra Dansk-Svensk Forfatterselskab. 

Maria Marcus i ungdomsårene – og i dag.

Af Maria Marcus



1� 

NORDEN Nu | Juni 2006

statsløs; hvem var jeg så i grun-
den? Og så var jeg åbenbart jøde 
— men præcis hvad ville det sige? 
Det talte vi aldrig om derhjemme.

Det var faktisk ikke i Danmark 
jeg for første gang blev næsten 
rigtig dansk. Det skete i Sverige, 
en tidlig morgen — den 6. 
oktober 1943. Vi var kommet 
frelst i land efter en lang og kold 
og sindsoprivende nat i bunden 
af en skonnert, på vej til Sverige 
fra Stubbekøbing på Falster; det 
var blevet for farligt at sejle den 
korteste vej over Øresund. 

I Trelleborg blev vi modtaget 
med åbne arme. Efter en måneds 
tid i en smukt beliggende flygt-
ningelejr i Alingsås i nærheden af 
Göteborg kom vi til Stockholm. 
Der fik begge mine forældre 
omsider relevant arbejde på hver 
sit institut, min far på et rets-
videnskabeligt, min mor på et 
kunsthistorisk. De fik løn, og vi 
fik en moderne lejlighed samt alt 
hvad vi havde brug for. Den sven-
ske flygtningehjælp fungerede 
perfekt og generøst. Og jeg ved 
godt, at det næppe havde været 
tilfældet, hvis vi var kommet et 
par år i forvejen. Det var jo netop 
det der var meningen med det 
store J i passet — det gjaldt om at 
sortere uønskede elementer fra. 

I Stockholm var alt anderledes 
end i København. Der var lys i  
vinduerne, chokolade og ame-
rikanske film. Jeg kom i det der 
svarede til 2.G. på Högre Allmänna 
Läroverket för flickor å Södermalm. 
Jeg lærte hurtigt svensk og 
fik svenske veninder. Men det 
vigtigste var på sin vis, at nu var 
jeg ikke længere en statsløs pige 
med en tvivlsom baggrund. Jeg 
var dansk flygtning — med streg 
under dansk. 

Ikke desto mindre: Den 2. juni 
1945 blev jeg svensk student. Fik 
en svensk studenterhue, blev efter 
svensk tradition kastet op i luften 
og grebet igen af kammerater 
fra det nærliggende drengegym-
nasium, var til studenterfester. 
Vandrede rundt i gaderne og 
sang »Sjungom studentens lyck-
liga dag». Alle smilede til os og 
glædede sig med os.

Sådan var det ikke den 4. maj 
om aftenen i Stockholm. Vi var 
en håndfuld danske flygtninge, 
der drog jublende rundt i gader-
ne den aften. Det samme gjorde 
vi den 5. maj. Stockholmerne kig-
gede noget desorienterede på os. 
Hvis ikke jeg husker meget galt, 
var det først den 7. maj, at sven-

skerne strømmede ud på gaderne 
og sang sammen  
med os.

Fjorten dage efter var jeg hjem-
me i Danmark. Jeg ville hurtigst 
muligt hjem til det danske sprog, 
som jeg havde savnet intenst. Og 
så ville jeg ikke for alt i verden gå 
glip af studentergilderne sammen 
med mine danske kammerater 
fra Ordrup Gymnasium, som jeg 
havde været nødt til at forlade i 
efteråret 1943. Men det føltes lidt 
akavet med den svenske hue med 
blå og gul roset, så jeg skyndtemig 
ned til Thrane og købte en dansk 
studenterhue i rødt og hvidt. Lidt 
snyd var det, på den anden side: 
Det var jo her jeg hørte hjemme.
Eller var det? Når jeg tænker 
tilbage på de år, forekommer 
det mig, at det var i Sverige jeg 
oplevede nogle af mit livs højde-
punkter. På trods af besættelsen 

— eller på grund af den? Jeg tror, 
at jeg må være en af de få, der 
skummede fløden af besættelsen. 

Allerede under selve flugten til 
Sverige, i bunden af den svenske  
fiskeskonnert, vidste jeg at lige nu 
begyndte mit liv. Det var, som  
om livsfaren fik et slør af uvirke-
lighed til at lette. Jeg ved ikke, 
hvor mange iskolde nattetimer vi 
lå dér i bunden af båden og bræk-
kede os og krøb sammen med 
hinanden. Dengang vidste ingen 
af os — sådan som jeg ved det i 
dag — i hvor høj grad tyskerne 
lukkede øjnene for  
transporterne til Sverige. For 
os var det liv eller død hele den 
lange nat; min far havde to kaps-
ler med cyankalium parat til min 

bror og mig for det tilfælde, at vi 
blev taget af tyskerne. 

Jeg vidste ikke noget konkret 
om, hvad der i så fald kunne 
vente os. Jeg vidste kun, at dette 
kunne være livets afslutning. 
Men inderst inde var jeg midt i al 
søsygen og uvisheden besat af en 
desperat vished om, at lige nu be-
gyndte alting, og for første gang i 
mit liv lå jeg i armene på en smuk 
ung mand.

Studenterjubilæer. 10 år, 25 år, 50 
år, og nu 60 år. Tres år efter  
Danmarks befrielse, tres år 
efter den fantastiske sommer 
med hvide kjoler, kulørte lygter 
i haverne, kys i den korte nat, 
køreture i jeep langs med det per-
lemorsglitrende Øresund. Tres 
år efter befrielsen fra angsten, én 
gang for alle.

Troede jeg. 

Det er kommet bag på mig, at 
al den festivitas vi oplever ved 
disse jubilæer for Danmarks 
befrielse stadig virker så voldsomt 
på mig. Det kan næsten føles som 
en lettelse at høre nogle af mod-
standskampens og krigens vetera-
ner fortælle om deres sene sam-
menbrud i det ene eller det andet 
jubilæums anledning, så mange 
år efter. Der er altså andre end 
mig der har måttet se i øjnene, at 
den krig og den besættelse lever 
i os til vores dødsdag — med en 
angst, der genoplives og forstær-
kes af alle højtidelighederne.

Herregud, det er så mange år 
siden, tænker jeg, når dagene 
nærmer sig. Alle de dér program-
mer i radio og tv, alle de artikler 
i aviserne, er det ikke for meget 
af det gode. Men jeg lukker op 
alligevel. Jeg ser mange program-
mer og læser mange artikler. Jeg 
får meget at vide som jeg ikke har 
vidst, aldrig har anet. Og meget 
som jeg kun vidste alt for godt. 
Kigger med tilbageholdt ånde-
dræt, lytter til de overlevende fra 
dengang, holder mig for ørerne 
og lukker øjnene, når jeg ikke 
kan holde det ud. Der har været 
mange programmer jeg var nødt 
til at slukke for, men det er svært 
at slukke for indre billeder og for 
ord der insisterer på deres eget 
liv oppe i hovedet. Jeg forstår de 
mennesker der brød sammen, for 
117. gang eller for første gang. 
Der var ting som det var umuligt 
at rumme dengang. Og som man 
naivt troede det var muligt at 
rumme i dag.

I forbindelse med jubilæerne 
er der blevet sat spørgsmålstegn 
ved myten om det danske folks 
enestående hjælpsomhed over for 
jøderne. Fiskerne der tog store 
summer for at sejle folk over, og 

Til venstre: Over to 
mio. tyske soldater blev 
transporteret gennem 
Sverige på svensk 
materiel.

I midten: Det 
lattervækkende 
”Oprop”, som tyskerne 
kastede ned fra fly over 
bl. a. København 9. 
april 1940, samles op af 
københavnerne.

Til højre: Endelig 
i svensk farvand, 
og endnu en illegal 
flygtningetransport er 
lykkedes.

”Kigger med tilbageholdt åndedræt, lytter til de over-
levende fra dengang, holder mig for ørerne og lukker 
øjnene, når jeg ikke kan holde det ud”.
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den slags. For mig er det uvæsent-
lige detaljer. For mig er myten 
sandhed. 

Sådan havde det ikke altid 
været. Faktisk blev vi udvist fra 
Danmark i 1935 og fik besked på 
at rejse tilbage til det Tyskland vi 
havde forladt. I 1935! Enten ville 
man ikke indse at der var fare 
forbundet med at rejse tilbage 
til Tyskland, eller også var man 
ligeglad. Det var udelukkende 
takket være en »kristen» sagfø-
rers juridiske manøvrer og den 
danske families økonomiske 
garantier, at det lykkedes os at få 
lov til at blive her, dog naturligvis 
uden mulighed for et anstændigt 
indtægtsgivende arbejde, endsige 
nogen form for økonomisk støtte 
fra det offentlige. Vi havde ingen 
anledning til at føle os velkomne 
i Danmark på det tidspunkt, selv 
om man endnu ikke brugte ord 
som bekvemmelighedsflygtning 
og asylansøger. 

Men i ugerne mellem den 
29.august og den 5.oktober 1943 
kom min familie og jeg i berøring 
med så mange mennesker fra 
alle samfundslag, folk jeg kendte 
og folk jeg aldrig havde hørt om, 
uden hvis indsats jeg aldrig havde 
overlevet. Jeg var under jorden 
flere steder, og til sidst hos en 
familie som vi ikke kendte, men 

som havde tilbudt at have mig 
boende indtil krigen var slut. Jeg 
hed Marie Mortensen og skulle 
formelt være barnepige for deres 
lille dreng, og jeg måtte ikke gå 
uden for en dør resten af krigen. 
Men jeg havde mine bøger med, 
så jeg kunne følge med i skolen. 
Hverken de mennesker eller jeg 
selv kunne på forhånd vide, at 
vi nogle dage efter fik et tilbud 
om at flygte til Sverige nede fra 
Falster.

Men de vidste naturligvis 
hvad de risikerede, hvis jeg blev 
opdaget af tyskerne. Og det 
samme vidste de der husede mine 
forældre, og familien hvor min 
bror skulle bo, og de der organi-
serede flugten, og de der satte os 
ind i arrangementet, og de der 
hentede os i taxa og kørte os til 
Valby Station, og de der holdt 
min mor i hånden i toget, hvor vi 
skulle lade som om vi ikke kendte 
hinanden, og hvor vi hørte be-
mærkninger om det påfaldende 
i at der var så mange jøder med 
toget den dag…

Det dér store J i mit pas var der 
jo for at man kunne vide, at jeg 
var jøde. Det kunne man ellers 
dårligt se, og man kan ikke påstå, 
at jeg voksede op i et jødisk hjem. 
Min mor var døbt og konfirme-
ret, min far var ateist og havde en 
Buddha stående på reolen. En af 
mine første bøger var en vidun-
derlig bibelhistorie for børn. 
Faktisk blev jeg først jøde, da 
Hitler dekreterede, at det var jeg. 
I Stockholm var vi blevet installe-

ret i en moderne, funktionel lej- 
lighed, hvor jeg fik opfyldt en 
stor drøm: at få mit eget værelse 
— og til overmål med klipper og 
fyrretræer uden for vinduet. Jeg 
følte mig velkommen i Sverige, 
der blev taget hånd om os. Vi 
havde penge til at leve for, endda 
til lidt tøj som supplement til 
alt det aflagte vi også fik. Jeg var 
vant til aflagt tøj, men ikke til, at 
det blev givet med kærlighed og 
respekt.

Den samme varme og respekt 
mødte jeg også på min svenske 
skole. Jeg var dansk flygtning. 

Ikke et øjeblik havde jeg denne 
vage, nagende tvivl om min iden-
titet, sådan som jeg havde det i 
Danmark i hele min skoletid. Jeg 
var ikke jøde, ikke tysk emigrant, 
ikke lidt forkert, men dansk 
flygtning — underforstået, at jeg 
havde ret til at være der. En tung 
sten var taget fra mine skuldre. 
En sten hvis eksistens jeg faktisk 
først blev rigtig bevidst om under 
arbejdet med min erindringsbog.

Mine svenske skolekammerater 
var lykkeligt uvidende om, hvad 
en okkupation ville sige, og deres 
stemning forplantede sig til mig. 
Det var i Sverige jeg havde mange 
af de højdepunktsoplevelser, jeg 
på sin vis stadig lever på. Indtryk 
af en stærk og generøs natur, 
en smuk og inderlig digtekunst, 
tætte venskaber. En dyb og 
besynderligt ny fornemmelse af 
frihed. Jeg var 17 år da jeg kom til 
Sverige, men det var, som om jeg 
først nu åbnede mig for tilværel-
sens rigdom.

Jeg var åben og sårbar. Jeg ople-
vede lykkefølelser, som jeg aldrig 
havde kendt før. I dag er jeg klar 
over, at voldsomme ændringer af 
livets vante sammenhænge kan 
bane vejen for øjeblikke hvor 
alting åbner sig, og jeg er overbe-
vist om, at det var en enestående 

”Ville jeg have sagt ja til at hjælpe, med viden om ri-
sikoen? Det blev jeg lykkeligvis forskånet for at tage 
stilling til dengang. Og kan kun håbe, at jeg vil blive 
forskånet for det valg, for jeg ved desværre ikke, hvor-
dan jeg ville reagere”.

Forfatteren Vagn Steens indlæg i ”Befrielse” er en autentisk 
præget novelle-agtig historie om en amerikansk pilot, der sprang 
ud fra sit fly og blev hjulpet væk fra tyskerne. Det er dog næppe 
det her afbillede fly…
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chance for mig at blive kastet ud 
i alle disse omskiftelser på præcis 
dette modtagelige tidspunkt i mit 
liv. 

Men jeg vidste ikke dengang, at 
også angst formidles ad ordløse, 
ubevidste veje, og hvor umærke-
ligt børn og halvvoksne menne-
sker opfanger de voksnes angst og 
optager den i sig. 

Det var også mens jeg var i 
Sverige, at konkrete beretninger 
om hvad der rent faktisk skete i 
Tyskland og i de be-satte lande, 
langsomt begyndte at trænge 
igennem den mur af skånsom 
tavshed, som mine forældre 
havde opført omkring min bror 
og mig. Hvert ord var et chok, 
og jeg husker alle ordene. Livets 
lysende lykkepunkter og livets 
sorte afgrunde ramte mig med 
lige stor kraft. Og det var ikke mu-
ligt for mig at dele de oplevelser 
med andre. Slet ikke de mørke, 
og knap nok de lyse, undtagen i 
sjældne øjeblikke med en svensk 

veninde under armen på timelan-
ge vandringer i Stockholms gamle 
gader. Det meste af det levede sit 
eget liv inde i mig, som anelser 
og længsler, spirituelle såvel som 
mere jordnære, erotiske. På den 
måde er der et livslangt regnskab, 
som er vanskeligt at gøre op. 
Rig-dommen i mine ensomme cy-
kelture og sene aftenmøder med 
den svenske lyrik, med en pude 
i ryggen på min seng i mit eget 
værelse — og så alt det der måtte 
holdes borte fra bevidstheden, 
fordi det var umuligt at rumme. 

Det er det stadig, og når tiden 
omkring jubilæerne for Danmarks 
befrielse ripper op i så meget 
ubærligt både hos mig og hos 
andre, er det fordi mange af os 
har uforarbejdede oplevelser i 
os, fra vores egen eller fra andres 
virkelighed. Og jeg tror ikke, at 
de nogensinde kan be- 
arbejdes til ende. Man kan lære at 
leve med dem… eller kan man? 
For mit eget vedkommende kan 
jeg blive i tvivl, om det kan lade 
sig gøre uden at fortrænge dem. 
Og tvangstanker der har rod i 
virkeligheden, er svære at holde 
i skak.

Jeg møder dem, hver gang jeg 
hører om, hvad mennesker gør 
ved andre mennesker. Ikke bare 
dengang, men i dag. Ikke bare i 
Tyskland, men overalt. Jeg er over-
bevist om, at det ikke behøvede at 
være sådan. Jeg ved med mig selv, 
at jeg på ét plan forstår bødlerne, 
sådan som Alice Miller forstår 
Hitler ud fra hans grusomme 
barndom — og at (som hun skri-
ver) »indlevelse i barnets skæbne 
ikke udelukker en korrekt bedøm-
melse af senere grusomheder». 
Jeg ved, at der altid er en årsag, at 
enhver bøddel har manglet noget 
livsvigtigt i sin egen opvækst. At 
der er forklaringer nok, både i 
den personlige barndom og i den 
kollektive politiske virkelighed. 
Men at tænke det skete igennem 
til bunds, det lærer jeg aldrig. 

Hvad ville jeg selv have gjort, 
hvordan ville jeg selv have valgt, 
hvis jeg havde været en smule 
ældre dengang? Ville jeg have 
sagt ja til at hjælpe, med viden 

om risikoen? Det blev jeg lykke-
ligvis forskånet for at tage stilling 
til dengang. Og kan kun håbe 
på, at jeg også fremover vil blive 
forskånet for det valg, for jeg ved 
desværre ikke, hvordan jeg ville 
reagere.

Jeg ved kun, at jeg trods al 
min træning som psykoterapeut 
aldrig ville kunne arbejde med 
torturofre eller torturbødler. På 
det område er jeg skadet for livet. 
Jeg undgår stadig systematisk 
bøger og billeder, jeg styrter ud af 
biografen eller teatret eller fore-
dragssalen, hvor virkeligheden 
bliver genkaldt — i et forfænge-
ligt håb om at glemme det der 
ikke kan glemmes. Der er ikke 
noget at spille om, alt i mig går i 
skred, ganske som hos de vetera-
ner der bryder sammen midt i en 
jubilæumstid. Jeg må nøjes med at 
bruge de midler jeg har som for-
fatter og terapeut, for efter bedste 
evne at være med til at 
forebygge — i håb om, 
at ringene vil brede sig 
i vandet. 

Men hvor går det 
dog langsomt. Dagligt 
er der ting som er 
ubærlige at læse og se 
og høre om — ikke 
fra dengang, men 
fra nu. Og når den 
danske statsminister 
leverer en letkøbt 
undskyldning for de 
jøder som Danmark 
dengang udviste og 
sendte i døden, ser jeg 
mest parallellerne til 
dagens fremmedhad 
og dagens praksis med 
asylansøgere, men-
nesker der sendes ud 
af landet til en uvis 
skæbne. Den stolthed 
og glæde jeg engang 
følte ved at kunne 
kalde mig dansker, 
er ikke hvad den har 
været. I dag kan jeg 
næsten blive flov over 
at være dansk. 

Men aldrig vil jeg 
heller glemme den 
dobbelte befrielse. 

Først den jeg oplevede ved at 
forlade besættelsens Danmark og 
komme til Sverige med hudløst 
sind og åbne sanser. Og siden 
den magiske, glitrende forsom-
mer som nybagt student med en 
svensk og en dansk studenterhue, 
hjemme i Danmark igen i juni 
1945. 

Jeg har ikke mine to studenter-
huer længere, og hvis jeg havde, 
ville de være godt gulnede. Men 
de år er ikke gulnede, de lever 
deres liv i mig med alle deres eks-
treme modsætninger, alle deres 
dobbeltheder. Og det vigtigste 
de har givet mig, er nok en viden 
om, at dobbelthed ikke behøver 
at være splittelse, men kan være 
en gave og en rigdom. 

Og at den sårbarhed og modta-
gelighed der følger med, når de 
spinkle garantier i ens liv forsvin-
der, ikke kun er en livslang byrde, 
men samtidig et stort privilegium. 

Maria Marcus
Født 1926 i Hamborg. Kom 
til Danmark som syv-årig, 
flygtede med familien til 
Sverige i 1943. 

1953: Mag. art., Københavns 
Universitet, i almindelig 
og sammenlignende 
litteraturhistorie.

1953-61: Kunstanmelder på 
københavnske dagblade.

1961-79: Programsekretær 
i TV-kulturafdelingen, 
Danmarks Radio.

1979: Indledte uddan-
nelse til gestalt og 
kropspsykoterapeut. 

Siden 1982 aktiv som tera-
peut, kursusleder, undervi-
ser, foredragsholder, fre-
lance-journalist og forfatter.

Har siden 1956 udgivet en 
lang række bøger, såvel 
fiktion som faglitteratur.

■
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Nordens glemte erindring
et dristigt storprojekt vil prøve at kaste lys over og samle trådene i Nordens kolonihistorie

Rethinking Nordic Colonialism 2006	
er	tilrettelagt	som	et	stafetløb	i	fem	akter,	hvor	hver	af	
de	fire	første	akter	består	ef	en	udstillingsdel	bygget	
over	et	bestemt	tema	i	forbindelse	med	en	workshop,	
konference,	høring	eller	happening.	Hver	akt	løber	over	
tre	uger,	og	hver	akt	bringer	stafetten	videre,	så	der	
løbende	skabes	en	erfaringsopsamling	og	konklusi-
onsformidling.	I	5.	akt	dokumenteres	projektet	ved	en	
samlet	”event”	i	de	fire	nordiske	metropoler.

Akt 1:	Kunstmuseet,	Reykjavík,	Island,	24. marts - 16. april

Akt 2:	Grønlands	Nationalmuseum	&	Arkiv,	Nuuk,	Grønland,										
	 21. april - 14. maj

Akt 3:	Færøernes	Kunstmuseum,	Tórshavn,	Færøerne,		
	 12. maj - 4. juni

Akt 4:	Veturitalli,	Rovaniemi,	Finland,16. juni - 9. juli

Akt 5:	DVD	udgivelse	af	et	box-set	i	Helsingfors,		 	
	 København,	Oslo,	Stockholm,	25. november

”Et postkolonialistisk nordisk 
projekt”, står der i papirerne. 
En blanding af skepsis og 
nysgerrighed er det første, 
der melder sig. Det viser sig at 
være et forsknings- og udstil-
lings-projekt, der udføres som 
”et stafetløb i fem akter”, und-
fanget af NIFCA, den daglige 
forkortelse for det ikke særligt 
nordisk lydende ”The Nordic 
Institute for Contemporary Art”, 
baseret i Helsingfors, på jævnt 
dansk Det Nordiske Institut for 
Samtidskunst.

Emnet er nok alvorligt og 
interessant, men nok også lettere 
tåget for menigmand. Projektets 
navn er ”Rethinking Nordic 
Colonialism: A Postcolonial 
Exhibition Project in Five Acts, og  
NIFCAs direktør, Cecilia Gelin, 
anfører i projektbeskrivelsens 
forord, at der er tale om ”en 
interdisciplinær undersøgelse, 
som udføres sammen med et 
antal spillere og tænkere i den  
nordiske region og i resten af 
verden – i dialog med en række 
historiske fænomener, steder og 
institutioner i Norden”. 

Den grundlæggende hoved-
tanke i dette idehistoriske projekt 
er, at den nordiske kolonihistorie 
er et mørkt kapitel, der synes at 
være gledet ud af nogle af de nor-
diske befolkningers hukommelse. 
Formålet er at kaste lys over dette 
nordiske efter-koloninale erin-
dringstab og vise, at der er mere 
eller mindre lige forbindelser 
mellem tidligere tiders kolonise-
ring til de store nordiske landes 
nuværende problemer med 
intolerance, tendenser til frem-
medhad og nationalisme.

Stort og ambitiøst projekt
De nordiske landes kolonihi-
storie tages op til gentænkning 
og fornyet analyse for at finde 
roden til nogle af de hierarkier, 
uligheder og intolerancer, som 
strukturerer de nordiske samfund 
i dag. Arrangørerne ønsker også 
at synliggøre, at den (nuværende) 
postkoloniale tilstand er grobund 
for kulturelle sammenstød og 
kortslutninger, som fører nye 
kvaliteter og værdier med sig 
- kvaliteter og værdier, der er 
oversete, men som kan være eller 

blive frugtbare alternativer til de 
værdier, vi bekender os til i dag.

Udstillingerne (se faktaboks) 
kombineres med workshops, kon-
ferencer, høringer og happenings 
i Island, Grønland, Færøerne og 
det samiske område i Finland. 56 
anerkendte kunstnere, teoreti-
kere, politikere og græsrodsakti-
vister fra hele Jorden deltager i 
projektet, der begyndte 24. marts 
i Reykjavík og slutter 25. novem-
ber i Finland. 

Gennem århundreder har de 
europæiske lande bemægtiget 
sig andre lande Jorden rundt 
og udnyttet det selv om der 
boede andre folk i forvejen. 
Koloniseringen greb dybt ind 
i de oprindelige samfund med 
ødelæggelser og undertrykkelse. 
Da koloniseringen var på sit 
højeste i forrige århundredes 
første halvdel dækkede den 
ifølge projektbeskrivelsen 84 pct 
af vor klodes landområder. Den 
nordiske andel i disse begivenhe-
der skal forstås i forhold til denne 
strømning, hvor man i tråd med 
en overherredømme-tankegang 
kunne forsvare at kolonisere 

andre folkefærd og trække mere 
rigdom ud af kolonierne end der 
blev ført tilbage.

Selv om de nordiske kolonier 
i realiteten er afviklet er koloni-
seringen ikke et færdigt kapitel. 
Norden kan i dag siges at være 
i en slags postkolonial tilstand 
med tydelige spor tilbage. I de 
tidligere kolonier vil man kunne 
støde på frustrationer over ikke at 
blive hørt, forstået og respekteret, 
ligesom der er splittede følelser 
overfor fortidens koloniherrer. 
Blandt de sidste vil man omvendt 
kunne finde romantiske og 
bagatelliserende forestillinger om 
koloniseringen som en gave, der 
førte rigdom, udvikling og kom-
petencer til de koloniserede.

Kunstprojektet udgør også 
det første forsøg på at skrive en 
samlet nordisk kolonihistorie. Det 
er det første af sin art i Norden 
og yderst ambitiøst i sit format, 
da det kombinerer kunstarter 
som billede- og videokunst, film, 
performance, musik og aktions-
kunst med postkolonial kritik og 
politisk teori. ■

                     OO
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Den nordiske biblioteksuge 
- Skumringstid har i år 10-års 
jubilæum, og det markeres i ef-
terårsarrangementerne i dagene 
13.-19. november. I alle årene 
har PR-foreningen for nordiske 
biblioteker og Foreningerne 
Norden samarbejdet om dette 
store kulturarrangement – et 
jubilæum at fejre både lokalt og 
samlet i Norden.

Årets tema M:ordet i Norden 
handler om krimier og spænden-
de historier. Temaet er en ordleg, 
som dels hentyder til temaet for 
den første nordiske biblioteksuge 

i 1997, ”Ordet i Norden”, dels 
relaterer til krimi-temaet i sig selv 
og til forskellige typiske krimi-
begreber som mord, mørke, 
mistanke, mystik og mod.

Både temaet og tekstvalget skil-
ler sig ud fra tidligere års mere 
klassiske temaer, forfattere og 
eventyrtekster. I år er udgangs-
punktet vor egen og det moderne 
samfund. Vi vil belyse spørgsmål 
og beretninger der kan være 
både spændende, aktuelle og 
uhyggelige.

Forfatterne i år er ”til stede”, 
såvel bogstaveligt (med undta-

gelse af Ole Lund Kirkegaard) 
som billedligt. I Skumringstid for 
voksne, havner fokus på spørgs-
mål omkring kvinden, samfundet 
og menneskets modtagelighed; i 
Morgengry for børn, handler det 
om spænding og børns mod og 
initiativrigdom. 

Skumringstids-teksten kommer 
fra Island. Den skrevet af den 
prisvindende forfatter Arnaldur 
Indriðason (1961-) og taget fra 
hans bog ”Tavs som graven” 
(Forum 2005). I år kan vi altså i 
tilknytning til Skumringsuge-ar-
rangementet vente os et program 
om krimilitteratur, men også om 
aktuelle samfundsspørgsmål af 
forskellig art. For børnene er der 
naturligvis valgt mindre skræm-
mende tekster som i stedet for 
kriminalsager bygger på spæn-
ding og relaterer til forskellige 
M-ord som mystik, mørke og 
magi. Der er to forskellige tekster 
til forskellige aldersgrupper: For 
skolebørn: Ole Lund Kirkegaards 
”Frode og alle de andre rødder” 
– det tiende kapitel, hvor vi får 
at vide hvad børnene finder i 
vinden. 

Ole Lund Kirkegaard (1940-79) 
var en fremtrædende århusiansk 
børne- og ungdomsforfatter, der 
hædredes med bl. a. kulturmini-
steriets børnebogspris (1969). For 
mindre børn: Gunilla Bergströms 
”Er du fej, Alfons Åberg?” Gunilla 
Bergström (1942-) er Sveriges vel 
mest læste nulevende børnebogs-
forfatter. ■

Skumringstid i	10	år.	Markeres	
med	mord,	mørke,	mistanker,	mystik,	
mareridt	og	mandsmod
m:ordet i Norden handler om krimier og uhygge. Årets tekster er skrevet af 
bl. a. den islandske forfatter Arnaldur indriðason.

For børnene: ole lund kirkegaard og gunilla bergström.

Nordisk uhygge

Arnaldur 
Indriðason fik 
to år i træk 
Glasnøglen, 
den fornemste 
udmærkelse i 
skandinavisk 
kriminal-
litteratur

Ole Lund 
Kirkegaard 
blev kun 
38 år. Hans 
kendteste bog 
er nok Gummi 
Tarzan.

Gunilla Bergström har skrevet 
over 30 børnebøger og illustrerer 
dem selv.
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Ekstrem rigdom i 
Norden
Det kan godt være, vi synes 
Mærsk McKinney Møller er rig, 
men så skulle man lige tage at se 
nærmere på en vis svensker ved 
navn Ingvar Kamprad. Kamprad 
er god for 28 mia dollars, og 
Ikeas kunder gør ham hver dag 
endnu rigere. Ikeamilliardæren er 
faktisk den fjerde-rigeste i verden, 
mens hr. Møller må nøjes med en 
84. plads. 

Hemmelige spioner på 
gaderne i Sverige

Rundt	på	gaderne	i	de	svenske	byer	sidder	
mænd	i	biler	med	kameralinser	og	venter.	
De	er	ansat	af	de	offentlige	og	deres	
arbejde	går	ud	på	at	afsløre...		affaldsfor-
brydere.	Det	vil	sige	svenske	borgere,	der	
smider	det	forkerte	affald	i	de	offentlige	
affaldscontainere.	Spionerne,	der	alle	er	

pensionerede	politimænd,	sidder	i	parkerede	biler	tæt	
på	containerne	og	fotograferer	løs,	hvis	eksempelvis	en	
gammel	computer	ender	hos	de	genbrugsvenlige	aviser.	
Derefter	bliver	der	skrevet	efterforskningsrapport,	og	
bødestørrelsen	ligger	på	5	-	8000	kroner.	Svenske	medier	
har	været	i	oprør	over	de	høje	straffe,	især	efter	at	en	
76-årig	kvinde	først	blev	meldt	til	politiet	og	nu	skal	for	
en	dommer	efter	at	have	skilt	sig	af	med	en	stegepande	
i	den	forkerte	skraldespand.	En	anden	kvinde,	der	heller	
ikke	før	havde	været	i	klammeri	med	politiet,	afventer	nu	
en	bøde	efter	at	have	sat	en	blomsterkrukke	fra	sig	ved	
siden	af	en	affaldscontainer.	I	alt	er	over	1000	svenskere	
blevet	anmeldt	for	forbrydelser	mod	affaldssikkerheden.	

Sverige overgår 
igen i feminisme

Det nyligt opståede parti, 
Feministisk Initiativ, går 
til valg i Sverige på en 

mærkesag om at kvinder skal 
have højere løn. Derudover skal 
mænds vold stoppes, noget FI 
mener, mænd tror de har ret 
til at begå. Derudover skal der 
allerede i folkeskolen undervises 
i, at mænd ikke har mere magt 
eller er mere værd end kvinder. 
Yderligere skal det ikke længere 
være kvindens fysiske modvær-
ge, der afgør, om der er tale om 
en voldtægt, men om kvinden 
giver sit uforbeholdne samtykke. 
FI er dalet i meningsmålingerne 
siden de kom frem med deres 
mærkesager, men det vides ikke 
helt hvorfor.  

PISA i nordisk lys
der er udviklet et godt nordisk 
samarbejde med udgangspunkt 
i de internationale undersøgel-
ser af elevers indlæringsud-
bytte, specielt piSA. Nordisk 
ministerråd meddeler, at det har 
udgivet en ny nordisk artikel-
samling skrevet af nordiske 
piSA-forskere baseret på piSA-
resultaterne fra 2003, som blev 
præsenteret i en konference i 
oslo i maj. 

i rapporten fokuseres på 
ligheder og forskelle mellem de 
nordiske lande. matematik var 
hovedområdet for piSA i 2003. 
derfor er de fleste artikler knyt-
tet til dette fag. 

Nordisk skolesamarbejde: http://
www.norden.org/skola/sk

Enarmede tyve-
knægte går nord-
mænd til hovedet
I Norge har der på det seneste 
været flere sager, hvor børnevær-
net har måttet gribe ind. 
   Det er sket efter at forældre 
har glemt deres poders eksi-
stens i timevis, alt imens de 
ivrigt har jagtet den pekuniære 
lykke i diverse spilleautomater. 
De automatafhængige, som de 
kaldes i Norge, skal nu under 
øget opsyn af spilleautomaternes 
ejere, der opfordres til at indbe-
rette eventuelle omsorgssvigt til 
myndighederne. I Kristianssand 
opdagede man således i marts en 
treårig der sad og græd i en bil 
midt om natten, mens faren stod 
indenfor og gik i spilletrance ved 
en enarmet. Om han vandt noget, 
melder historien ikke noget om. Litteraturen bliver stor i Oslo

en norsk rigmand har besluttet at bruge 100 
millioner af sin milliardformue på at etablere et 
kæmpe litteraturhus i oslo. huset, der er på 3500 
kvadratmeter, kommer til at byde på boghandel, 
udstillingslokaler, cafe og meget mere. det er 

tanken, at huset skal være 
mødeplads for alle med 
interesse for bøger og det 

skrevne ord, og samtidig 
øge interessen hos dem, der 

ikke har den ret meget i forve-
jen. litteraturcentret forventes 

færdigt i efteråret 2007. 

Natasha Barrett får Nordisk Musikpris

Den norske komponist Natasha Barrett tildeles Nordisk Råds 
Musikpris 2006 for det elektro-akustiske stykke ”…fetters…”, 
meddeler Nordisk Ministerråd.
    Årets 12 nomineringer har omfattet elektroniske indslag. 
”…fetters…” blev bestilt af Norsk Rikskringkasting i 2002. Barrett 
beskriver selv værket som inspireret af fysikkens love for mo-
lekylers bevægelser i et begrænset rum, samt hvordan disse 
bevægelser ændras og accelererer ved tilførsel af energi indtil 
det begrænsede rum sprænges.

Natasha Barrett dokumenterer et imponerende kyndigt greb om mediets unike teknologiske 
potentiale og dets komplekse materielle egenart. Hun har ikke ladet sig forføre af den enorme 
klanglige mangfoldighed, som mediet kan indbyde til, men formår at skabe en afgrænset og af-
stemt palet, som hun på en original måde undersøger og udnytter med sikker hånd, hedder det 
i begrundelsen.  Prisen er på 350.000 danske kroner. Uddelingen finder sted ved Nordisk Råds 
session i København onsdag 1. november. Værket er indspillet på Aurora: ACD 5037.

NordeN-NOTITSER
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Sjællandske NORDEN-foreninger 
bruger dage og uger på film-ar-
rangementer. To markante eks-
empler er Foreningen NORDEN 
i Sorø-Dianalund, der i marts 
har afviklet en Nordisk Filmuge 
i Victoria Teatret, og Foreningen 
NORDEN i Fredensborg-
Humlebæk, der i marts-april 
var med-arrangør af Nordiske 
Filmdage med foredrag og fore-
visninger i et bredt samarbejds-
forum af lokale myndigheder og 
samarbejdspartnere  i Danmark 
og Sverige. Projektets undertitel 
var Filmfestivalen ved Sundet.

I Sorø blev ugen åbnet af mini-
steren for nordiske anliggender 
Connie Hedegaard, der klip-
pede snoren i Victoria, hvorefter 
brødrene Rasmus og Mikkel 
Kastberg fra Sorø satte filmugen 
i gang med at fortælle om hver 
deres film, efterfulgt af Rasmus 
Kastbergs kortfilm ”Lille Lise” 
(2005). Den er i februar i år blev 
belønnet med ”Robert”-prisen af 
Danmarks Film Akademi. ”Lille 

Lise” er en smuk gyserfilm om 
en far, der har dræbt sin kone og 
nu er ved at udrydde resten ad 
familien. 

Derefter vistes broderen Mikkel 
Kastbergs og Jonas Baggers 
”Fotografen fra Mattlaberg”, en 
kortfilm om en fotograf, som 
filmer elge og balletdansere. Den 
blev prisbelønnet på Fargo-filmfe-
stivalen sidste år i North Dakota, 
USA.

Den særlige nordiske stemning 
i film optog Connie Hedegaard 
i hendes åbningstale. Den kan 
man godt fornemme, selv om 
det ikke er ensbetydende med, at 
filmene ligner hverandre, sagde 
hun ifølge avisen Sjællandske. 
Hun pegede på programindhol-
dets store kontraster og fandt i 
øvrigt, at det var flot, at arran-
gørerne har taget nye film med 
og ikke koryfæer som Troels von 
Trier og Ingmar Bergman.

Programmet med 13 film, 
produceret i Danmark (2), 
Finland (1), Sverige (4), Norge  

(3), Island (2) og Færøerne (1), 
enkelte med indledende fore-
drag, afvikledes over ni dage. 
Formanden for Foreningen 
NORDENs Sorø-Dianalund-afde-
ling, Helge Torm, siger, at filmu-
gen blev afviklet tilfredsstillende, 
selv om fremmødet til de enkelte 
film var noget svingende.

øresunds-festival
Det store Øresunds-filmsamarbej-
de har i Foreningen NORDEN-
sammenhæng haft sit ankerpunkt 
i Fredensborg-Humlebæk-afde-
lingen. Programmet omfattede 
film og foredrag for voksne, seks 
skoleforestillinger i Humle Bio og 
børnefilm på biblioteker og klub-
ber i Fredensborg-Humlebæk og 
Karlebo kommuner. 

Festivalen satte projektørly-
set på nordiske film for at flere 
kunne få øjnene på for de mange 
gode film, som produceres i 
Norden og vises i danske bio-
grafer i disse år. Der vistes fem 
voksen-film, der samlede ca 225 

tilskuere, samt hos samarbejds-
partnerne en serie film for børn. 
Disse film blev set af knap 800 
skoleelever. Lokalafdelingen fik 
en god mulighed for at præsen-
tere sig for skolerne i Karlebo 
Kommune, hvor man fik nye 
samarbejdspartnere, og det 
styrkede fællesskabsfølelsen i den 
nye storkommune. Samarbejdet 
med Danske Børnefilmklubber 
betød, at der kunne vises film, 
som ellers er udgået af den 
almindelige distribution, og sam-
virket med Foreningen Norden i 
Helsingborg medførte udarbejd-
selse af en fælles plakat, fælles-
program og fælles pressemøde i 
Cinema Center i Helsingør. ■

Filmdage og filmuger giver 
nye samarbejdsnetværk

Film-arrangementer åbner  for kendskabet til nye nordiske filmproduktioner. Foto: Anders Ole Olsen. Tekst: Ole Oxholm

Filmugen i Victoria, Sorø 
I samarbejde mellem Foreningen 
NORDEN i Sorø-Dianalund og Victoria 
Teatret.

Filmfestivalen ved sundet
Nordiske Filmdage fandt sted i 
samarbejde med Foreningen NORDEN 
i Fredensborg-Humlebæk, kommu-
nerne Helsingør (Cinema Center), 
Helsingborg og Höganäs, de pågæl-
dende kommuners biblioteker, og 
i Danmark desuden Børnefilm- og 
teaterklubben Humlebien, Humle Bio, 
Kvartershuset i Kokkedal og Nivå 
Børnefilmklub. Økonomisk er projek-
tet støttet af Foreningen NORDENs 
Aktivitetsfond, de nævnte kommuner 
samt Karlebo Kommune.

Helge Torm, formand for Foreningen NORDEN i Sorø-Dianalund, byder velkommen med en buket blomster til ministeren for nordiske anliggender Conny Hedegaard.
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Billedet af tre tætte finske mænd 
på vej i en skraltende bil. Den ene 
prøver at tænde sin cigaret, men 
tænderen dur ikke. Sådan indle-
des den finske kortfilm ”Perkele” 
(2004), der har lavmælt, næsten 
arketypisk finsk humor i hele 
forløbet. Ligeså klicheagtig og 
nationaltypisk er humoren i den 
danske film ”Fisk” (2005), hvor et 
romantisk restaurantbesøg ender 
i katastrofe på grund af en absurd 
spøg.

”Fisk” og ”Perkele” er to af fem 
nordiske kortfilm, som er udvalgt 
i forbindelse med temaet humor 
i det nye film-baserede sprog-
undervisningsprojekt Norden 
i Bio for de 14-19-årige elever i 
hele Norden. De ørvige film er 
”Natan” (Sverige, 2003), Móðan 
(Island, 2004) og den norske 
”Hjemmekamp” (2004).

Sproglærere i alle landene 
tilbydes et nyskrevet undervis-
ningskompendium og en special-
produceret DVD. Målet er at øge 
elevernes kundskaber i nordiske 

sprog og nordisk kultur, historie 
og film. Film og humor kan  ses 
som effektive pædagogiske værk-
tøjer overfor dagens medievante 
og kritiske elever.

Foreningerne Nordens 
Forbund (FNF) og de nordiske 
informationskontorer står bag 
projektet, der hovedsageligt fi-
nansieres af Nordisk Kulturfond. 
Desuden medvirker de nationale 
Norden-foreninger sammen med 
nogle af de nordiske ambas-
sader til, at Norden i Bio bliver 
et  helt i gennem multilateralt 
sprogprojekt.

Nordisk Kulturfonds store 
sprogundersøgelse ”Internordisk 
sprogforståelse” (2005) viste, 
at nabosprogforståelsen blandt 
nordiske unge er forringet siden 
1970-erne (da den foregående 
undersøgelse fandt sted). I de 
fleste nordiske lande er nabo-
sprogundervisningen i skolerne 
ikke mere en selvindlysende 
sag. Ligesom svensk i Finland er 
dansk i Island blevet svækket. Det 

er hovedsagelig ældre mennesker 
i Helsingfors eller Reykjavík, som 
endnu udnytter deres nordiske 
sprogkundskaber i kontakten 
med nordboer fra nabolandene. 
Svensk er dog stadig modersmå-
let for ca seks pct af den finske 
befolkning.

De nordiske folks oprindelige 
vest- og østnordiske dialekter 
opfattes i dag desværre som 
selvstændige nordiske sprog i de 
respektive lande, og forskellene 
er ikke helt lette at slå bro over. 
Men det er netop disse forskelle, 
som skal belyses i projektet Bio 
i Norden – paradoksalt nok for 
netop at pege på de mange lighe-
der mellem sprogene. Forskellige 
sprog er ikke kun beslægtede 
gennem det rent sproglige, men 
har ofte også kulturelle og histo-
riske slægtsbånd med politiske 
fortegn. Eksemplerne i Norden 
er mangfoldige, og selv om de hi-
storiske modsætninger har været 
store har de nordiske lande i dag 
i en meget speciel og uhørt posi-

tiv forbindelse mellem hverandre, 
ikke mindst i en international 
sammenligning. Disse forbindel-
ser bygger sin succes på netop de 
sproglige bånd.

At der løber en gylden sprog-
tråd gennem islandsk, færøesk, 
nynorsk, norsk bokmål, dansk, 
rigssvensk og finlandssvensk er 
derfor noget vi virkelig bør holde 
fast i og hæge om. Vi ser, hvordan 
kulturelt fællesskab og fælles vær-
digrundlag i stort og småt forener 
folkene i Norden, uafhængigt af, 
at f.eks. finsk og skandinavisk har 
en ganske væsensforskellig sprog-
basis. Sprogforskellene  overvin-
des ofte af en gensidig forståelse 
i hverdagen, og en tilsvarende 
humor. I projektet Norden i Bio 
tyddeliggøres dette – læs mere 
herom og se filmklip på hjemme-
siden www.nordenibio.org. ■

Af Carl Liungman, Foreningen Nordens Forbund

Fra den danske kortfilm Fisk (2005) af Jakob Rasmussen.

Brug humor hver dag – det hjælper
(også	på	 forståelsen)

Foto: Anders Ole Olsen. Tekst: Ole Oxholm

Norden i Bio
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Medlemstilbud  
Foreningen	NORDENs	bogsalgskatalog

Foreningen NORDENs 
bogsalgskatalog 
Omtale af over 60 bøger eller mindre 
publikationer revideres løbende. 
Noget bliver udsolgt, andet kommer 
til. Kataloget kan rekvireres fra 
landskontoret. Det er gratis. For alle 
bøger tillægges eksped. gebyr kr. 10.- & 
porto.

Befrielse. Erindringer om 
1940’ernes ufredsår.
I bogen skildres dels i 
erindringsbilleder, dels i fiktion, 
ukendte sider af besættelsestiden 
set fra en dansk og en svensk 
synsvinkel. Den danske synsvinkel er 
stadig nærværende  for mange, den 
svenske er stort set ukendt og derfor 
ekstra interessant. Fem danske og 
fire skribenter fortæller levende og 
medrivende om ufredsårene. Bogen 
tilbydes medlemmerne så længe 
oplag haves, for kr. 140 plus porto og 
forsendelse.

Nordisk 
litteraturtidsskrift 2005

Det er gratis for medlemmer.

Madkultur i Norden
– En Antologi

Bogen er en kogebog, men med indledende 
afsnit om bl.a. kød, brød, frugt og grønt 

i en nordisk historisk sammenhæng. 
Bogen er fremstillet og udgivet 

af en af Foreningen NORDENs 
medlemsforeninger. Bogen om 
nordisk madkultur kan købes 
igennem Foreningen NORDENs 

Landskontor for 140 kr.- + porto og 
forsendelse.

Läsfeber    
Af Torgny Karstedt. Bogen om lysten 
til og besværlighederne ved at læse. 
Bogen indeholder varme og humori-
stiske beretninger i prosa og vers. 96 
sider, svensk.

DK skilt til bilen 

Vandrehjemskort 2006
Foreningen NORDENs Landskontor ud-
steder vandrehjemskort for hele 2006 ved 
henvendelse til landskontoret, Maj-Britt 
Skovbro Hansen. 
kortet gælder for én person hele året.

Litteratur i Nord
En antologi med uddrag fra 
alle nominerede bøger til 
Nordisk Råds litteratur-
pris 2005. Pris er eksl. 
administation.

Svenske og norske turistforeningers 
årbøger, udvalgte geografiske områder
Se iøvrigt bogsalgskataloget.
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