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Globaliseringen står centralt i vores virksomhed, 
både i Foreningerne Nordens Forbund og i vores 

forening. Aktivitetsudvalget har vedtaget, at årets 
Interne Kursus, der holdes weekenden 21. 
– 22. november i Odense, vil have 
globaliseringen som hovedtema 
- dels for at vi kan se på, hvor-
dan det nordiske og globa-
liseringen kan supplere 
hinanden, dels for at 
undersøge, hvordan vi 
kan gøre globaliserin-
gen til en del af den 
lokale NORDEN-
aktivitet rundt om i 
landet.

Vi har også sat 
globaliseringen 
øverst på dagsordenen 
i vores hvervefolder, 
hvor vi gør opmærksom 
på, at vi ønsker et udvidet 
internationalt samarbejde 
samtidig med, at vi ønsker at 
bevare vores værdier, vores historie 
og vores identitet. Udfordringen ligger i, 
at når forskellighederne skal samarbejde, må det ske 
i respekt og indgående forståelse for hinandens iden-
titet. Og det nordiske samarbejde har dette som bag-
grund. Allerede fra begyndelsen blev det nordiske sam-
arbejde bygget op på åbenhed i forhold til omverdenen. 
Det nordiske samarbejde har derfor i handling bevist 
sin åbenhed. Derfor står vi også stærkt med vores bud 

Gode svar på fremtidens udfordringer

Af Arne Nielsen, fungerende landsformand

på globaliseringen. Vi har med en historisk baggrund 
nogle gode svar på fremtidens udfordringer.

Og Foreningen NORDENs formålsparagraf 
fra 1919 har åbenheden og udsynet med. 

Vi har til formål »på alle områder at 
styrke og udvikle de nordiske 

folks samarbejde indadtil 
og udadtil«. Ingen skal 

sige, at vi blot kører 
med på moden med 
globaliseringen. Det 
er ikke et dårligt 
udgangspunkt at 
være en gammel 
hæderkronet fol-
kelig forening, når 
vi bygger på et for-
mål, som indehol-

der svar på nutidens 
og fremtidens udfor-

dringer.
Miljø og klima, som 

ligeledes blev prioriteret i 
strategiplanen, er også i god 

gænge. Vores interne kursus sid-
ste år havde dette som tema. Vi har 

nedsat et udvalg om emnet, vi har fået produceret 
et indkøbsnet med vores logi og NORDEN – et godt 
miljø, som er blevet et hit med over 6000 solgte net, 
og vi arbejder på flere klimaprojekter. n

Fra landsformandens mundtlige beretning i tema-
repræsentantskabsmødet i Albertslund, se også side 4-7.
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     et er første gang i foreningens  
historie, at vi holder et tema-repræ-
sentantskabsmøde. Efter vedtægts-
reformen for et par år siden blev 
det besluttet, at vi holder tema-
repræsentantskabsmøde i ulige år 
og repræsentantskabsmøde med 
den dagsorden, vi ellers kender, i 
lige år. Derfor er der ikke valg, for-
læggelse af regnskab og budgetter 
m.m. på dette års dagsorden. Til 
gengæld er der »Indlæg fra landsfor-
manden indeholdende en kort status 
om foreningens virksomhed« på pro-
grammet, og jeg vil her give en kort 
status, som også kommer ind på 
de dagsordenpunkter, som vi ellers 
ikke har på programmet i år.

De fleste, der er til stede her i 
dag, er klar over, at vores landsfor-
mand Frode Sørensen trak sig som 
formand lige inden jul sidste år. 
Det er derfor mig som fungerende 
formand, der vil give jer denne sta-
tus om foreningens virksomhed.

Frode Sørensens  
tilbagetræden
Om formandssituationen vil jeg 
kort sige, at Frode Sørensen valgte 
lige før jul at træde tilbage som for-
mand efter at forretningsudvalget 
havde gjort Frode opmærksom på, 
at man ikke længere var enige med 

Repræsentantskabets temamøde

Nu ser vi fremad og kulegraver vores strategi
Landsformandens mundtlige statusberetning i Albertslund

Arbejdet med en strategi for foreningens virke er efter repræsentantskabsmødet behandlet af lands-
styrelsen onsdag 26. maj, hvor et udkast blev forelagt. Det skal nu drøftes videre med udvalgene 
i foreningen, med kredsformændene og tages op i formandsmøderne i begyndelsen af september. 
Strategien kan forhåbentlig besluttes af landsstyrelsen i efteråret.

NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE HOLDES I ÅRHUS LØRDAG 29 MAJ 2010

Af landsformand Arne Nielsen

ham i den måde han håndterede 
sin formandsrolle på. Frode valgte 
derpå at trække sig som formand og 
begrundede det med samarbejds-
vanskeligheder med generalsekre-
tæren. Forretningsudvalget, Frode 
Sørensen og generalsekretæren var 
enige om, at man ikke ville drama-
tisere denne situation, og at der ikke 
skulle udvikle sig en lang polemik 
om sagen, som det vil være svært for 
de, der ikke har været tæt på begiven-
hederne, at få fuldt indblik i.

På landsstyremødet i marts, 
hvor Frode Sørensen var inviteret 
til at deltage, gjorde forretnings-
udvalget og Frode Sørensen rede 
for baggrunden for den opståede 
situation.

Landsstyrelsen havde derefter en 
konstruktiv drøftelse af formands-
situationen, hvor det blev konklu-
deret, at
1. - vi frem til det næste ordinære 
repræsentantskabsmøde i 2010 
skulle have ro og tid til at finde den 
rigtige formand, med mindre der 
viste sig en oplagt kandidat inden 
dette møde
2. - fokus i landsstyrelsens og lands-
foreningens arbejde blev fremad-
rettet, og
3. - der skal udarbejdes en strategi 
for foreningens virksomhed, der 

også omfatter organisatoriske for-
hold, herunder forholdet mellem 
det politiske og det administrative 
niveau.

Forretningsudvalg og landssty-
relse er altså enige om at se fremad. 
Det er vigtigt, at vi nu med alles 
hjælp får rettet kursen ind og får 
skabt de betingelser for foreningens 
fortsatte virke, som kan bringe os 
videre.

Alle fronter i arbejde
Forretningsudvalget har også sat 
et arbejde i gang for at sikre bedre 
betingelser for foreningens virke. 
Vi er desværre i den situation, at vi 
gennem de senere år har mistet flere 
og flere projekter, som vi tidligere 
har administreret. Det betyder, at 
medarbejderstaben i landskontoret 
er blevet væsentlig reduceret, at for-
eningens aktivitet og omsætning er 
faldet, og at vores tilbud til med-
lemmerne er blevet indskrænket.

Det er en uheldig udvikling, især 
da vores statstilskud er det mindste 
i Norden. De andre Norden-for-
eninger får dobbelt så meget eller 
endnu mere i statstilskud. Og det 
på trods af, at vi er den næststørste 
Norden-forening, kun overgået af 
Sverige. Det er klart, at det gør de 
andre foreninger knap så sårbare 

D
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som os, og derfor går øvelsen pt. 
ud på at sikre et højere statstilskud 
i Danmark. 

Samtidig arbejdes der på alle 
fronter med at sikre flere aktivite-
ter til foreningen, hvor der følger 
penge med, og besparelser. Det 
sidste vil vi helst undgå, da vi har 
været gennem så mange sparerun-
der gennem de senere år, at vi meget 
let kan komme til at spare os ihjel. 
Men det skal ikke være nogen hem-
melighed, at det budget, som den 
daværende formand og generalse-
kretæren forelagde landsstyrelsen i 
november sidste år, ser dystert ud. 
Og jeg kan desværre ikke her garan-
tere, at vi går ud af indeværende år 
med overskud. Men jeg tror på, at 
vi kan rette regnskabet så meget 
op, at det ikke bliver helt så dystert 
som det budget, der blev forelagt 
i november med et underskud på 
631.000 kr.

Til gengæld kan vi glæde os over, 
at regnskabet for 2008, da vi stadig 

havde Norden i Fokus, Frederiks 
Bastion og tilskuddet til vores blad 
NORDEN Nu, ser fornuftigt ud. 
Med et overskud på godt 72.000 kr. 
er egenkapitalen forøget til 644.000 
kr., og vi har just haft møde med 
de kritiske revisorer, der sammen 
med den statsautoriserede revisor 
giver en »ren påtegning«. Regnska-
bet for 2008 vil blive sat til debat 
sammen med 2009-regnskabet i 
næste års repræsentantskabsmøde. 
Men 2008 så godt ud - 2009 giver 
desværre grund til bekymring, men 
vi arbejder kraftigt på at forbedre 
situationen.

Strategi-revision
I landsstyrelsens møde 21. marts var 
dersom nævnt enighed om, at fokus 
for landsstyrelsens arbejde skal være 
fremadrettet, og der skal udarbejdes 
en strategi for foreningens virksom-
hed, som også omfatter organisa-
toriske forhold, herunder forholdet 
mellem det politiske og det admi-

nistrative niveau. Arbejdsgruppen, 
der nu forbereder et udspil, arbej-
der med følgende temaer:

 •  Medlemssituationen på lands-
plan, i kredse og lokalafdelin-
ger.

 •  Kompetencefordelingen mel-
lem repræsentantskab, lands-
styrelse, forretningsudvalg og 
udvalg (herunder medtænkes 
også formandsmøder, kredsfor-
mandsmøder og internt kur-
sus).

 •  Kompetencefordelingen mel-
lem politisk og administrativ 
ledelse.

 •  Kommunikation (internt og 
eksternt) på landsplan, i kredse 
og lokalt.

 •  Budskaber/politik.
 •  Økonomi (intern fordeling + 

eksternt: offentligt og privat), 
lokalt, i kredse og på landsplan.

 •  Sekretariatets vilkår og kompe-
tencer.

FrA mødet. Glostrup sAngforening øverst til venstre.
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 •  Forbindelsen til biblioteker og 
skoler.

 • Projektarbejdet.
Arbejdsgruppen vil meget gerne 
modtage indspil til de kommende 
måneders drøftelser. Alle, som har 
synspunkter, der kan være med til 
at føre drøftelserne videre, kan for-
midle dem til landskontoret, hvor-
efter arbejdsgruppen vil tage dem 
op i sit videre arbejde.

Den strategiplan 2008 – 2010, 
som repræsentantskabet vedtog 
sidste år, er godt på vej til at blive 
virkeliggjort.

Flere udviklingsområder
Skoler og uddannelsesinstitutioner 
er et vigtigt område i vores stra-
tegiplan. Desværre er vi ikke nået 
så langt, som vi gerne ville på det 
område. En ny hjemmeside for sko-
lerne med materialer for lærere og 
elever er godt på vej, men vi vil ikke 
give adgang til hjemmesiden, før vi 
har så »mange varer på hylderne«, 
at det vil være interessant for vores 
medlemsskoler at bruge den. Og 
pt. rækker ressourcerne, hverken 
de personalemæssige eller økono-
miske, ikke. Det udvalg, som vi har 
nedsat på området, er opmærksom 
på dette. Men der arbejdes med fle-
re udviklingsområder, og vi håber, 
at vi kan sætte nogle i søen i løbet 
af det kommende år. 

Skoleområdet har også haft høj 
prioritering i forbindelse med en 
udvidelse af vores projektvirksom-
hed. Foreningen NORDEN vil 
gerne udvikle en særlig klimadia-
logplatform (der ikke må forveksles 
med en undervisningsportal, men 
gerne ses som supplement til eksi-
sterende undervisningsportaler, 
herunder DRs nye nordiske por-
tal), hvor de gamle nordiske brev-

vekslingsinitiativer får nyt liv i en 
moderne udformning. Platformen 
skal i givet fald bruges til udveks-
ling af erfaringer og målinger af 
hverdagens påvirkning af klima 
og miljø i det lokalmiljø, børnene 
kommer fra.

På klimaundervisningsporta-
len planlægges der chatforums, 
hvor eleverne kan stille hinanden 
spørgsmål til de indsendte resul-
tater, udveksle billeder og disku-
tere, hvordan det er at være ung i 
de enkelte nordiske lande. En ikke 
uvæsentlig effekt i forbindelse med 
kommunikationen og besøgene 
er selvklart, at den skandinaviske 
sprogforståelse vil blive styrket i 
forbindelse med aktiviteten. Porta-
len skal selvfølgelig give mulighed 
for at linke til al relevant klima-
undervisningsmateriale om klima 
og Norden, ligesom den skal give 
interaktive muligheder for såvel 
lærere som elever med pædagogiske 
anvisninger. Vi har søgt midler til at 
gennemføre projektet, men vi har 
endnu ikke fået svar.

Venskabsbysamarbejdet  
i god gænge
Også venskabsbysamarbejdet står 
på vores strategiplan.  Jeg tror vi 
alle er klar over, at venskabsbysam-
arbejdet er en væsentlig del at det 
folkelige nordiske samarbejde, lige 
som vi kender de udfordringer, ven-
skabsbysamarbejdet har stået over 
for i de senere år. Den nordiske ven-
skabsbyliste, som vi har præsente-
ret på foreningens hjemmeside, ser 
altså ikke dårlig ud. Jeg ved godt, at 
mange ikke vil være enig med mig, 
og situationen er desværre heller 
ikke lige god alle steder.

Men et kig på listen viser, at der 
faktisk er rigtig mange steder, det 

er lykkedes at bibeholde venskabs-
bysamarbejdet, og hvor der er god 
folkelig aktivitet. Ser vi på Kom-
munernes Landsforenings under-
søgelse og den pjece, »Klar, Parat, 
International«, som landsforenin-
gen udgav sidste år, så giver det et 
lignende billede. Her fremgår det, 
at Norden er vigtigst - langt vigtigst. 
Hvor de 271 kommuner i gennem-
snit havde tre venskabsbyer, har de 
nye kommuner i gennemsnit fem 
venskabsbyer. Og 306 ud af de 523 
venskabsbyer, som de nye kom-
muner har, er nordiske. Det er 60 
pct !

Minus norsk og svensk!
Sprogpolitikken er også et vigtigt 
emne for vores forening og derfor 
en del af vores strategiplan. Her 
har vores sprogudvalg arbejdet 
ihærdigt med problemstillingen og 
bl.a. sendt et brev til kulturmini-
steren, hvori vi gør opmærksom på, 
at Foreningen NORDEN natur-
ligvis med stor interesse har fulgt 
regeringens arbejde med en dansk 
sprogpolitik. Vi var derfor glade for 
rapporten ’Sprog til tiden’, hvori 
værdien af norsk og svensk og beho-
vet for bedre nabosprogsforståelse 
klart blev belyst. Og vi var glade for 
at få mulighed for at udtale os om 
rapporten, sådan som vi gjorde det i 
et høringssvar i oktober sidste år.

Nu må vi imidlertid konsta-
tere, at rapportens redelige beskri-
velse og gode anbefalinger alene 
må tilskrives det bredt og kom-
petent sammensatte forum med 
Jørn Lund i spidsen. I regeringens 
opfølgning fra marts i år omtales 
norsk og svensk overhovedet ikke. 
Foreningen NORDEN har på den 
baggrund opfordret regeringen til 
i sit videre arbejde med at føre sin 



NORDEN NU  NR.3 // JUNI 2009 7

sprogpolitik ud i livet at give den nordiske 
sprogforståelse den opmærksomhed, som 
selve rapporten ›Sprog til tiden‹ også anbe-
faler.

På sporet af klimaet!
Dette års repræsentantskabsmødes tema er 
klima. Det er derfor en glæde for mig at kun-
ne fortælle, at et af de projekter, som vi nu 
har fået bevilling til at gennemføre i 2009, 
er et nordisk klimaprojekt, der skal løbe af 
stablen i oktober og november i år – forud 
for det store klimatopmøde i København. 
Projektet hedder »På sporet af klimaet«, og 
de, der kan huske vores samarbejdsprojekt 
med DSB for nogle år side om På sporet af 
Norden, vil hurtigt kunne sætte sig ind i, 
hvad dette nye projekt indebærer.

Vi vil i samarbejde med DSB vælge 10 sta-
tioner og banegårde rundt om i Danmark og 
i Sydsverige, og gøre disse steder til det lokale 
klimaforsamlingshus for én dag, hvor lokale 
miljøforeninger, helst agenda 21-orienterede, 
sammen med lokalafdelingen af Foreningen 
NORDEN kan være til stede med udstillin-
ger m.v. i dagtimerne, og hvor landsforenin-
gen sikrer koordinationen og et politisk og 
kulturelt program på stedet om aftenen.

Terræn-genindvinding
Jeg vil gerne takke for den store indsats, som 
bliver ydet i det daglige fra alle jer tillidsfolk 
i foreningen. Det er jeres fortjeneste, at vi 
sidste år holdt status quo på medlemssiden. 
Selv om vi ønsker medlemsfremgang, så er 
det ikke noget dårligt udgangspunkt, at vi 
kan holde på medlemmerne. Selvfølgelig 
skal vi forsøge at forny os selv. Vi vil gerne 
have flere unge med, vi vil gerne have mere 
synlighed, en lidt skarpere kant på vore bud-
skaber.

Men alle de ønsker vi har, kommer ikke videre af sig selv. Det kræver ressourcer, både mandskabs-
mæssigt og økonomisk. Vi har mistet mange muligheder de senere år, i og med flere af vore projekter 
er forsvundet. Nu må vi til at genvinde terrænet. Det vil tage tid. Her gælder ingen snuptagsløsninger. 
Men med landsstyrelsens vedtagelse af, at vi skal arbejde fremadrettet og med jeres opbakning til at 
komme videre, er jeg sikker på, at Foreningen NORDEN fortsat vil være en god og værdig repræsentant 
for det forenings-Danmark, som vi alle holder så meget af, og som er så vigtigt for vores folkestyre. n
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Det var en glad smilende landsfor-
mand, der i repræsentantskabets 
temamøde om Norden og den 
globale klimadebat overrakte For-
eningen NORDENs hæderspris til 
Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, 
ved museumsdirektør Gerd Rathje. 
Kunstmuseet kaldes også uofficielt 
»museet ved fjorden«, et perspektiv, 
der ikke blot forstærkedes i møde-
salen i Musikteateret, som har et 
enormt lysindfald fra et kolossalt 
vinduesparti ud mod det idylliske 
kanal-»landskab« i tilknytning til 
Albertslund Rådshus. Fornemmel-

sen af vand (ikke kun mødedagens 
regn) spejledes også i Aka Høeghs 
nyeste maleriversion af islommen 
og ravnen i det gamle grønlandske 
sagn.

I sin overrækkelsestale sagde 
Arne Nielsen, at i Lemvig kan de 
noget, som ikke mange troede 
på, da Museet for Religiøs Kunst 
opstod som en luftig ide i firserne, 
da Ringkøbing amt i 1988 købte 159 
originale bibelillustrationer af bil-
ledkunstneren Bodil Kaalund.

Museet åbnede i egne lokaler i 
1994, ikke uden skepsis fra både 

lokale borgere, kunstnere og andre 
i kunstkredse, som bestemt ikke 
mente, at Lemvig og religion var 
noget, der passede til et ambitiøst 
museum.

Men på trods af skepsis i begyn-
delsen har ideen vist sig at være sær-
deles bæredygtig - trods placering 
langt fra de traditionelle udstil-
lingsmiljøer, ingen statsstøtte, og 
fokus på religiøs kunst.

Med glæde kan man konstatere, 
at museet har fået etablerede kunst-
kredses blå stempel, ikke mindst på 
grund af evnen til at tiltrække ikke 

Foreningerne NORDENs hæderspris 2009

Museet for religiøs Kunst
FrA luftig idé til efterspurgt nordisk udstillingssted i Lemvig

En del Af Museet for Religiøs Kunst, der ligger ud til vAndet
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bare god kunst, men stor kunst. 
Det store gennembrud kom med 
udstillinger af Marc Chagall og 
Edvard Munch.

Hver uge får museets leder Gerd 
Rathje henvendelser fra kunstnere, 
der gerne vil udstille. Kriterierne 
for at komme i betragtning er, at 
værkerne skal have en kvalitet, 
der kan trække besøgende fra hele 
landet, og så skal værkerne natur-
ligvis beskæftige sig med religiøse 
aspekter af livet. Ikke nødvendig-
vis kristendom, men et billede skal 
forholde sig til livets store spørgs-
mål for at komme til at hænge på 
museet i Lemvig.

Når foreningen NORDEN har 
valgt Museet for religiøs Kunst til at 
modtage hædersprisen i år, skyldes 
det ud over det allerede nævnte, at 
museet arbejder meget tæt sammen 
med museer og kunstnere i det nord-
atlantiske område, især Færøerne 
og Norge. Udstillingen af værker af 
Edvard Munch i 2005 trak således 

24.000 besøgende til Lemvig.
Når museet så oven i købet i 

år fra den 24. marts til 31.maj har 
en udstilling af Foreningen NOR-
DENS protektor, Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II, ja så er 
det indlysende, at Museet fortjener 
Hædersprisen 2009.

Jeg vil med disse ord overrække 
et billede malet af den grønlandske 
kunstner Aka Høegh og håber, at 
det må finde en plads på museet, 
sagde formanden.

Det nordiske har stor  
betydning for os
Gerd Rathje sagde på museets 
vegne i sin takketale, at selvom og 
tanken bag skabelsen af museet var 
at vise den religiøse og eksistentiel-
le dimension i kunsten, så står der 
faktisk også i museets fundats, at 
den nordiske dimension skal spille 
en rolle i udstillingspolitikken.

Det har den i den grad gjort, 
hvilket ikke så lidt skyldes det sto-

re arbejde, som billedkunstneren 
Bodil Kaalund har udført.

Både i udstillings- og indsam-
lingspolitikken har det nordiske 
samarbejde spillet en rolle. I år 
kan vi f. eks. friste med en nordisk 
vandreudstilling med den danske 
samtidskunstner Peter Callesen. 
Udstillingen vises både her i Dan-
mark, men også i Sverige og Norge. 
Senere på året samles disse tre lan-
de igen i en udstilling med fokus 
på samiske kunstnere, bl. a. Odd 
Sivertsen og Britta Marakat og ver-
dens truede yderkants-områder.

Vi er utrolig glade for det maleri, 
som følger med hædersprisen, da 
museet allerede har værker af Aka 
Høegh i vores permanente samling, 
er pris-billedet her er et fint sup-
plement.

Jeg selv, museets bestyrelse og 
museets mange, næsten 60, frivil-
lige (foruden hvem et lille museum 
som vores ikke kunne eksistere) 
takker mange gange for prisen og 

LAndsformAnden og Gerd RAthje med AkA Høeghs mAleri

En del Af Museet for Religiøs Kunst, der ligger ud til vAndet
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håber på at fortsætte det gode nordiske samarbejde i fremtiden, sagde 
Gerd Rathje.

Landsformand Arne Nielsen omtalte fra talerstolen, at Bodil 
Kaalund* var til stede i salen. 

Det gav anledning til, at Bodil Kaalund (1930-, red.) fortalte for-
samlingen, at hun i sin tid blev medlem af foreningen NORDEN som 
15-årig – hvilket nok skyldtes, at det nordiske fællesskab lige efter krigen 
var særlig stærkt. Museet for Religiøs Kunst (MFRK) blev bygget i 1994 
på foranledning af en kreds af borgere fra Lemvig og omegn. Bodil 
Kaalund havde selv været involveret i nordiske kunstneres museer og 
havde indset, at mange mindre enkeltmands-museer var trængt. Derfor 
opstod tanken om et museum for tro og tanke, som kan indeholde 
meget forskellig kunst, da kunst ofte har beskæftiget sig med enten 
religiøse eller eksistentielle emner.

Som kunstner har hun altid været glad for at rejse i Norden, da vi er 
meget ens til trods for få forskelligheder, vi har frihedsbegrebet tilfælles, 
medmenneskelighed, religion og så til dels sprogenes nære relationer. 
I forbindelse med en udstilling med en gruppe danske kunstnere som 
rejste mod nord, skrev hun en form for et manifest, “Ode til Norden”, 
fortalte Bodil Kaalund fra talerstolen.

*Bodil Kaalunds 159 akvareller i Museet for Religiøs Kunst er grundstam-
men i museet og hendes største kunstneriske bedrift – illustreringen af den 
autoriserede bibeludgave fra 1992. Bodil Kaalund har også udgivet hoved-
værket om Grønlands kunst i flere udgaver, og en ny og opdateret er på vej. n

Bodil KAAlund

Arne Nielsen, Gerd RAthje og Merethe 

Riber, der foreslog hædersprisen til 

Museet for Religiøs Kunst
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Den norske diplomat og tidl. udenrigsminister Thor-
vald Stoltenberg fik i juni 2008 i opdrag af de nordiske 
udenrigsministre at udarbejde en uafhængig rapport 
om, hvordan det nordiske samarbejde om udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske spørgsmål kan udvikles i de næste 
10 – 15 år. 

Under arbejdet med rapporten har Stoltenberg haft 
samtaler med referencepersoner udpeget af de nordiske 
udenrigsministre, en række politikere fra regeringspar-
tier og opposition i de nordiske lande, samt med fag-
folk fra forskellige miljøer.

Thorvald Stoltenbergs rapport er blevet vurderet nær-
mere i de respektive nordiske lande. Udenrigsministre-
nes politiske direktører har haft et særligt ansvar for at 
følge op på arbejdet frem til det nordiske udenrigsmi-
nistermøde i maj i Reykjavik, hvor ministrene drøftede 
de konkrete forslag.

Stoltenberg indleder med at gøre rede for nogle hoved-
indtryk :

 I alle nordiske land er det i dag et utbredt ønske 
om å styrke det nordiske samarbeidet.

  Det er en utbredt oppfatning at de nordiske 
landene, som følge av sin geografiske nærhet til 
hverandre, har mange sammenfallende utenriks- 
og sikkerhetspolitiske interesser, uavhengig av 
landenes ulike tilknytninger til EU og NATO.

  Det er en utbredt oppfatning at det nordiske 
området får stadig større geopolitisk og strategisk 
betydning. Det følger av de nordiske havområ-
denes rolle som produksjons- og transittområde 
for olje og gass til europeiske markeder og av 
utviklingen i Arktis.

  I EU og NATO er det en økende interesse for 
regionalt samarbeid mellom medlems- og ikke 
medlemsland.

  I alle de nordiske landene er det vilje til å samar-

•

•

•

•

•

Norden planlægger forsvars- og sikkerheds-samarbejde

beide med FN. Det er et utbredt ønske å utvikle 
det nordiske styrkebidraget til FNs operasjoner 
med utgangspunkt i aktuelle behov og nordiske 
lands særlige fortrinn. 6

  Forsvarssjefene i Finland, Norge og Sverige har 
nylig utarbeidet en rapport med forslag til hvor-
dan de kan samarbeide for å få størst mulig effekt 
ut av hver forsvarskrone. Utgangspunktet er at 
moderne forsvarsteknologi stadig blir mer kost-
bar. I denne situasjonen blir det vanskeligere for 
hvert enkelt land å finansiere et moderne for-
svar, og det skaper i seg selv behov for et nordisk 
forsvarssamarbeid. Forsvarssjefenes rapport har 
vært en støtte i mitt arbeid.

  Nordiske land forvalter i dag store havområder. 
Med klimaendringene og issmeltingen åpnes det 
for betydelig aktivitet i disse havområdene, deri-
blant nye skipsruter over Polhavet til Stillehavet. 
Dette gjør det interessant med nordisk samar-
beid i havområdene og i arktiske strøk.

Her følger en kort indføring i Stoltenbergs forslag:

FREDSBYGGING
Forslag 1 :
Innsatsenhet for militær og sivil stabilisering
Det etableres en nordisk innsatsenhet for militær og 
sivil stabilisering som kan settes inn i stater preget av 
stor indre uro eller andre kritiske situasjoner som gjør 
internasjonal innsats ønskelig. Enheten får i oppgave 
å stabilisere situasjonen og deretter legge forholdene 
til rette for at de politiske prosessene og staten kan 
fungere. Enheten skal omfatte både sivilt og militært 
personell.

Enheten vil bestå av fire komponenter: en militær 
komponent, en humanitær komponent, en statsbyg-
gende komponent (politi, dommere, fengselsbetjenter, 
valgobservatører m.m.) og en bistandskomponent.

•

•

Den 9. juni mødtes de nordiske lAndes udenrigs-
ministre i ReykjAvik for At drøfte rApporten om 
det fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
sAmArbejde i norden. Det vAr dAgen efter vores 
deAdline.

UdfAldet Af udenrigsministermødet kAn læses på 
foreningens hjemmeside.
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LUFTOVERVÅKING
Forslag 2 :
Nordisk samarbeid om luftovervåking over Island
De nordiske landene bør ta et ansvar for luftovervåkin-
gen og luftpatruljeringen over Island. I første omgang 
kan nordiske land sende personell til basen på Keflavik 
og delta i de faste »Northern Viking«-øvelsene, som 
organiseres av islandske myndigheter. I neste omgang 
kan de ta ansvar for deler av luftpatruljeringen som 
organiseres av NATO. Et nordisk samarbeid om luft-
patruljering vil dermed kunne bli et eksempel på sam-
arbeid mellom NATOs medlemsland og partnerland 
innenfor Partnerskap for fred-avtalen (PfP). Samar-
beidet kan utvikles gjennom tre faser som beskrevet 
nedenfor.

HAVOVERVÅKING OG  
ARKTISKE SPØRSMÅL
Forslag 3 :
Et nordisk havovervåkingssystem
Det etableres et nordisk system for overvåking og vars-
ling i de nordiske havområdene. Systemet skal som 
utgangspunkt være sivilt og rettet mot overvåking av 
havmiljø, forurensning og sivil trafikk. Dette er opp-
gaver som kun i mindre grad dekkes av eksisterende 
militære havovervåkingssystemer. Et nordisk system 
for havovervåking kan bygges på to pilarer, én for 
overvåking av Østersjøen (»BalticWatch«) og én for 
overvåking av det nordlige Atlanterhavet, deler av Pol-
havet og Barentshavet (»BarentsWatch«), med et felles 
overordnet system.

Forslag 4 :
En maritim innsatsenhet
Når et nordisk system for havovervåking er på plass, bør 
det etableres en nordisk maritim innsatsenhet bestå-
ende av elementer fra de nordiske landenes kystvakter 
og redningstjenester. Enheten bør patruljere jevnlig i 
de nordiske havområdene og ha søk og redning som et 
viktig ansvarsområde.

Forslag 5 :
Et satellittsystem for overvåking og kommunikasjon
Som et ledd i utviklingen av det nordiske havovervå-
kingssystemet etableres det et nordisk satellittsystem 
i polar bane innen år 2020. Et slikt satellittsystem vil 
kunne gi et hyppig oppdatert sanntidsbilde av situasjo-
nen i havområdene, noe som er en forutsetning for en 
effektiv havovervåking og håndtering av kriser.

Forslag 6 :
Nordisk samarbeid om arktiske spørsmål 
De nordiske landene, som alle er med i Arktisk råd, bør 
utvikle et mer praktisk rettet samarbeid om arktiske 
spørsmål. Naturlige samarbeidsområder her vil være 
miljø, klima, sikkerhet og redning.

SAMFUNNSSIKKERHET 
Forslag 7 :
Et kompetansenettverk mot digitale angrep 
Det etableres et nordisk kompetansenettverk til for-
svar mot digitale angrep mot det nordiske området. 
Hovedoppgaven blir å utveksle erfaringer og samkjøre 
de nasjonale innsatsene samt å gi råd til nordiske land 
som er i ferd med å bygge opp kapasitet på feltet. På len-
gre sikt kan dette kompetansenettverket videreutvikle 
og samordne varslingen av digitale trusler mot det nor-
diske området

Forslag 8 :
En katastrofe-enhet
Det etableres en nordisk katastrofe-enhet med tanke på 
større katastrofer og ulykker i Norden og andre land. 
Enhetens hovedoppgave vil være å legge til rette for 
en samordnet nordisk innsats ved behov. Enheten vil 
holde oversikt over tilgjengelig materiell og personell 
og etablere nettverk mellom de mange offentlige og 
private organisasjonene som er aktive på dette feltet.

Enheten vil utvikle nordiske grupper/lag for å dekke 
spesielle behov, blant annet innenfor avansert søk og 
redning.

ThorvAld Stoltenberg
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Forslag 9 :
En etterforskningsenhet for krigsforbrytelser 
Det etableres en etterforskningsenhet som kan sam-
ordne nordisk etterforskning av folkemord, forbrytel-
ser mot menneskeheten og krigsforbrytelser begått av 
personer som oppholder seg i de nordiske landene.

UTENRIKSTJENESTEN
Forslag 10 :
Samarbeid om utenrikstjenesten
I land og områder der de nordiske landene ikke har 
ambassader eller generalkonsulater, kan landene drive 
felles stasjoner.

MILITÆRT SAMARBEID
Forslag 11 :
Militært samarbeid om transport, sanitet, utdanning, 
materiell og øvingsfelt 
De nordiske landene bør styrke det militære samar-
beidet om transport, sanitet, utdanning,materiell og 

øvingsfelt. Flere av disse områdene er også omtalt i rap-
porten til de finske, norske og svenske forsvarssjefene.

Forslag 12 : 
En amfibisk enhet 1
Det etableres en nordisk amfibisk enhet med utgangs-
punkt i eksisterende enheter og dagens svensk-finske 
samarbeid. Enheten vil kunne settes inn i internasjo-
nale operasjoner. På lengre sikt bør den utvikle en egen 
arktisk kompetanse.

SOLIDARITETSERKLÆRING
Forslag 13 :
En nordisk solidaritetserklæring
Nordiske regjeringer bør utstede en gjensidig sikker-
hetspolitisk solidaritetserklæring der de på en forplik-
tende måte klargjør hvordan de vil reagere dersom et 
nordisk land blir utsatt for et ytre angrep eller for util-
børlig press. n

Till utrikesministrarna Össur Skarphéðinsson, Carl Bildt, 
Per Stig Møller, Alexander Stubb, Jonas Gahr Støre

Öppet brev till utrikesministrarna
Inför de nordiska utrikesministrarnas möte i Reykjavík 
den 9 juni 2009 önskar Föreningarna Norden fram-
hålla följande:

Foreningen Norden i Danmark, Pohjola-Norden i 
Finland, Norræna Félagið i Island, Foreningen Norden 
i Norge och Föreningen Norden i Sverige hälsar med 
glädje de nordiska utrikesministrarnas initiativ som 
lett till att Norges tidigare utrikesminister Thorvald 
Stoltenberg lagt fram förslag om ett tätare nordiskt 
säkerhetspolitiskt samarbete. Stoltenbergs rapport 
svarar enligt föreningarnas uppfattning väl mot den 
erfarenhet som de nordiska länderna har av praktiskt 
mellanstatligt samarbete öppet mot världen.

I dagens läge hotas de nordiska länderna inte av 
några traditionella militära hot men står inför många 
nya utmaningar knutna till den globala utvecklingen 
och klimatförändringen. Därför bör de nordiska län-
derna gå in för att tillsammans värna sina gemensamma 
värden på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Sär-
skild vikt bör läggas på att utveckla den gemensamma 
civila krishanteringskapaciteten och civilförsvaret.

De nordiska länderna har under tiden efter 2. värld-
skriget valt olika säkerhetspolitiska lösningar men 
beaktat varandra och främjat en stabilitet som tryggat 
säkerheten under det kalla kriget. I dagens förändrade 
läge bör det därför vara fullt möjligt för de nordiska 
utrikesministrarna att i allt väsentligt genomföra för-
slagen i Stoltenberg-rapporten.

Föreningarna Norden uppmanar utrikesministra-
rna i de nordiska länderna att utarbeta en praktiskt 
genomförbar tillämpning av rapportens intention om 
en förpliktande gemensam solidaritetsförklaring. 

Detta som ett led i att ytterligare trygga de gemen-
samma samhällsvärdena och den framtida säkerheten 
i Nordeuropa.

Arne Nielsen, tf. formand Foreningen Norden, Dan-
mark.
Outi Ojala, ordförande Pohjola-Norden, Finland.
Bjarni Daníelsson, formand Norræna félagið, Island.
Tove Veierød, formand Foreningen Norden, Norge.
Kristina Persson, ordförande Föreningen Norden, Sverige.
 n

Foreningerne NORDEN støtter Stoltenberg-rapporten
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Der var ikke meget ros til de nor-
diske regeringers kulturreform fra 
2007, ved Nordisk Råds høring 
17. april på Christiansborg, om det 
nordiske kultursamarbejde nu og i 
fremtiden.

Både af de forskellige indlæg 
ved høringen og af drøftelserne i 
de nedsatte grupper fremgik det, 
som det hed i een af gruppebe-
svarelserne, at dialogen mellem de 
enkelte kulturorganisationer og de 
pågældende nordiske myndigheder 
ikke er blevet bedre, og samarbejdet 
er gjort sværere.

Eller som Foreningen NOR-
DENs generalsekretær Peter Jon 

Larsen understregede : »Hvis Nor-
den fortsat skal bygge på en bred 
folkelig legitimitet, er det altafgø-
rende, at nordisk kulturpolitik også 
i fremtiden tager udgangspunkt i 
det folkelige samarbejde« :

- Det nordiske 
samarbejde er skabt af 
folket nedefra og op. 
Resultaterne er folke-
lige og ikke institutio-
nelle, bortset fra de, 
der er nødvendige for 
at fremme det folkeli-
ge fællesskab. Norden 
er ikke i krise - i mod-
sætning til alle andre 
internationale sam-
arbejdssystemer, der 
nu skal vænne sig til 
globaliseringen, hvor 
protektionismen skal 
fjernes, sagde Peter Jon 
Larsen.

Høringens debat 
byggede på en bred 

orientering om det nordiske kul-
tursamarbejde af lektor ved Køben-
havn Universitet og leder af Nordisk 
Kultur Institut, Peter Duelund. 
Han tog sit udgangspunkt i, at 
modsat samarbejdet i f.eks. EU 
bygger det nordiske samarbejde i 
højere grad på frivillighedens og 
dialogens princip i form af et mel-
lemnationalt, ikke et overnationalt 
samarbejde.

Peter Duelund beskrev det nor-
diske kultursamarbejde fra oprettel-
sen af Nordisk Råd i 1952, Nordisk 
Kulturfond i 1967 og Kulturaftalen 
fra 1972 inden for rammerne af 
Nordisk Ministerråds virksomhed. 

Flere projektmidler
Nyeste skud på stammen er så den 
nordiske kulturreform iværksat af 
de nordiske regeringer i 2007 med 
dét mål, at kulturaktører skal have 
flere midler til projekter, samt at 
færre ressourcer skal gå til central 
administration i nordisk regi. Det 
er bl.a. sket gennem etableringen af 
Kulturkontakt Nord til afløsning af 
de tidligere fagkomiteer inden for 
de enkelte kulturområder.

Kulturkontakt Nord har ansva-
ret for håndteringen af ansøgninger 
samt information og rådgivning af 
kulturaktører i de nordiske lande 
og selvstyrende områder. Sekreta-
riatet fungerer også som servicecen-
ter for de nordiske kulturministres 
rammeprogrammer. Grupper af 
sagkyndige træffer beslutninger 
om indholdet inden for rammerne 
af de enkelte programmer, mens 
Kulturkontakt Nord udgør det 
administrerende og udførende led 
til støtte for de sagkyndige og til 
opfølgning på deres beslutninger.

Peter Duelunds indtryk af denne 
nyordning siden 2007 var, at arms-
længden mellem beslutningstagere 

»Dialogen er ikke blevet bedre 
og samarbejdet gjort sværere«

MAnge kritiske røster om den nordiske kulturreform 
ved høring på ChristiAnsborg

Af Preben Sørensen

Peter Duelund, 

nordisk Kultur Institut
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og de nordiske samarbejdsinstitu-
tioner og kulturlivet var blevet kor-
tere, samt at kunst- og kulturlivets 
selvbestemmelse og mangfoldig-
hed er blevet reduceret gennem de 
nye kontrakt-ordninger. Han satte 
derfor spørgsmålstegn ved, om det 
kulturelle demokrati derved lang-
somt inddæmmes og udhules gen-
nem igangsættelse af stadigt flere 
nye politisk styrede initiativer.

Bedre samspil 
Direktøren for den svenske For-
eningen Norden, Matts Wallenius, 
fremhævede ved høringen behovet 
for et langt bedre samspil mellem 
de nationale og de nordiske kultur-
satsninger, som er nødvendigt for at 
kunne videreføre de nordiske pro-
jekter på nationalt plan. Her er den 
»gordiske knude« i hele problema-
tikken, som er mere vigtig at få løs-
net end de forskellige strukturer.

Han påpegede samtidigt, at der 
stilles urealistiske forventninger til 
det nordiske kultursamarbejde, som 
kun råder over 0,7 pct. af det sam-
lede nordiske samarbejdsbudget.

Kritiske punkter
Resultatet af  drøftelserne  ved 
høringen blev fremlagt af en ræk-
ke indledere, bl.a. viceordfører i 
Nordisk Kulturfond, Poul Bache, 
og Raghhedur H. Pórarinsdóttir, 
Nordisk Ministerråd.

Blandt de pågældende udsagn 
kan nævnes følgende kritiske  
punkter og ønsker for det fremti-
dige nordiske samarbejde :

– Frygten for ved etableringen 
af 2007-kulturreformen, at arms-
længdeprincippet ville ødelægges, 
er blevet bekræftet,

– det er blevet sværere for tilba-
gevendende projekter at få nordisk 
støtte, d.v.s. at man i højere grad 
foretrækker projekter med et kor-
tere tidsforløb,

– der er behov for støtte til også 
administrative udgifter for kultur- 
og kunstnerorganisationer m. fl.

– det er blevet sværere for kul-
turelle amatørorganisationer at få 
støtte på nordisk plan, bl. a. til 
årlige nordiske amatørmusik-stæv-
ner, forfatterseminarer m.v.

– der er behov for mere offent-
lig information om de forskellige 
projekter,

– der savnes et mobilitetspro-
gram også for frivilligsektoren.

Generelt fremgik det af »ønske-
sedlen« for det fremtidige nordi-
ske kultursamarbejde, at der er 
et stærkt behov for kontinuitet i 
denne kulturelle indsats til udvik-
ling af indhold, og uden hele tiden 
at skulle ændre rammerne. Ikke alt 
kan være projekter, som det blev 
understreget.

- Der skal skabes råderum for 
langsigtede kulturinitiativer, kom-
petence, kvalitet og kontinuitet, 
med mere fokus på kvalitet end 
kvantitet. Der ønskes generelt flere 
midler til de nordiske kulturstøtte-
ordninger, og der savnes bl.a. mid-
ler til en særlig indsats på børne- og 
ungdomsområdet, fremgik det også 
af indlæggene ved høringen.

Pejlemærker
Formanden for Nordisk Råds kul-
tur- og uddannelsesudvalg, Mogens 
Jensen, MF, takkede slutteligt for de 
forskellige peljemærker, der nu var 
fremført af de forskellige brugere af 
det nordiske kultursamarbejde :

- Selvom det endnu er for tidligt 
at vurdere Kulturreformen fra 2007 
generelt, må vi se på den politiske 
styring contra armslængdeprincip-
pet, om der bliver plads til konti-
nuiteten i virksomheden, herunder 
støtte til tilbagevendende projekter 
og til amatørvirksomheden. Vi 
må desuden sørge for mere infor-
mation, også overfor nye nordbo-
ere, samt for mere brugerkontakt 
og videnindsamling, fremhævede 
udvalgsformanden. n
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Sig arvefjendeopgør - og danske 
fodboldfans, der husker lands-
holds-ikoner som for eksempel 
Carl Aage Præst, Aage Rou Jensen, 
Knud Lundberg eller Henry From, 
vil lyse op og fortælle lystigt om de 
traditionsrige opgør, som vi har haft 
imod broderlandet, Sverige, og ikke 
mindst – i detaljer – fortælle om Ole 
Madsens legendariske hælsparks-
mål i Idrætsparken i 1965 eller sej-
ren i Göteborg i 1976, da miraklet 
indtraf, og vi for første gang i 39 år 
vandt på svensk grund.

Men det er åbenbart ikke alle, 
der forbinder ordet »arvefjende-
opgør« med en fredelig kappestrid 
mod de blå/gule på den anden side 
af sundet. Til landsholdets presse-
møder på Hotel Marienlyst i Hel-
singør, frem mod arvefjendeopgør 
nummer 100 den 6. juni i år, havde 
politiet udkommanderet i omeg-
nen af 30 betjente og næsten ligeså 
mange af politiets firbenede hjæl-
pere til at sikre ro og orden. Her 
kunne man godt få det indtryk, 
at politiet i højere grad forbinder 
»arvefjendeopgør« med de mange 
blodige rockeropgør i det indre 
København end en fodboldkamp 
mellem to glade fodboldnationer.

Om politiet »misforstod« det kri-
geriske ord eller ej, så er det i hvert 
fald ikke ene om at give ordet andet 
indhold, end hvad hovedparten af 

landets ældre medborgere lægger i 
det. Folk, der fik deres fodboldinte-
resse vakt i de fodboldglade 80’ere, 
tillægger ikke kampene mod Sverige 
større vægt end andre landskampe. 
Og de betragter det slet ikke som 
et arvefjendeopgør, som generatio-
nerne før dem gjorde. 

Landstræner Morten Olsen, der 
selv som aktiv har spillet 10 lands-
kampe mod arvefjenden Sverige, og 
kan huske befolkningens store inte-
resse omkring opgørene, betragter 
heller ikke landskampe mod Sverige 
i dag som kampe, der er anderledes 
end andre landsholdskampe.

»En af grundene til, at kampene 
mod Sverige blev så interessante, 
var, at vi dengang aldrig kvalifi-
cerede os til slutrunderne. Og på 
den måde blev venskabskampene 
mod broderlandet pludselig årets 
kamp«, siger landsholdets træner 
og mener, at det er medierne, der 
ønsker at fastholde interessen om 
arvefjendeopgørene med Sverige, 
fordi det sælger aviser.

Og ifølge Morten Olsen skal man 
heller ikke se bort fra det faktum, at 
det store fodboldinteresserede pub-
likum har så mange valgmulighe-
der, at en venskabskamp mod Sve-
rige ikke virker særlig eftertragtet i 
forhold til andre arvefjendeopgør, 
som for eksempel FC København 
mod Brøndby.

Topspillerne afgør  
landsholdenes succes
Bo Kampmann Walther, der er 
medielektor på Syddansk Univer-
sitet og fodboldjournalist, er enig 
i Morten Olsens betragtninger om 
de to broderlandes arvefjendeop-
gør, og går et skridt videre:

»Nordisk landsholdsfodbold er 
blevet overhalet af Champions Lea-
gue og de nationale ligaer, der af 
fodboldfansene betragtes som langt 
mere interessante. De vil have det 
bedste af det bedste. Og derfor er et 
arvefjendeopgør mellem Danmark 
og Sverige ikke særligt højt priori-
teret – og slet ikke, hvis det kun 
er en venskabskamp, som det var i 
gamle dage«.

Når der alligevel er stor tilsku-
erinteresse til kampene mod Sve-
rige i år så skyldes det ifølge den 
fodboldglade medielektor, at vi har 
mulighed for at kvalificere os til 
VM i Sydafrika i 2010. Slutrunder 
har stadig et godt tag i fodboldfol-
ket, især hvis ens eget land deltager. 
Og dernæst er der en anden vigtig 
faktor, som dominerer interessen 
for landsholdsfodbold: De store 
fodboldstjerner fra de europæiske 
topklubber. 

»Når spillere som Daniel Agger 
og Nicklas Bendtner har succes i 
deres engelske topklubber, så har 
det en afsmittende effekt på lands-

Kun det bedste fodbold tæller
nordisk fodbold bliver klemt Af de store europæiske 
ligAer og ChAmpions LeAgue, fordi fodboldfAnsene 
kun vil se det bedste fodbold, mener en medielektor. 
Det betyder, At opgør mellem DAnmArk og Sverige  
bliver betrAgtet som en Almindelig lAndskAmp – og 
ikke som tidligere tiders Arvefjendeopgør.

Af Martin Christiansen og  
Martin Steen Jensen
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holdet. Det er ikke omvendt«, 
påpeger Bo Kampmann Walther og 
Foreningen NORDENs to udsend-
te kan bekræfte denne opfattelse, 
idet hovedparten af de fremmødte 
pressefolk i pressemødet på Hotel 
Marienlyst flokkedes om de to 
unge succesfulde fodboldspillere, 
mens reservespillerne kunne slappe 
ekstra godt af i de bløde loungeso-
faer inden onsdagstræningen.

Nummer 2 er sjælden  
en succes
Da fodboldtilskuerne vil have det 
bedste af det bedste fodbold, er det 
ikke kun landsholdene, der mærker 
en lavere begejstring fra tilskuernes 

Kun det bedste fodbold tæller
side. Også den nordiske udgave af 
Champions League, Royal Lea-
gue, mærkede en meget begrænset 
interesse. Den viste sig at være en 
fejlkonstruktion, ifølge Bo Kamp-
mann Walther. Han siger:

»Da Royal League ligner en kopi 
af Champions League, minder det 
for meget om en opfølgning på en 
succes – en slags nummer 2 eller 
3, og de bliver sjældent en succes. 
Og dernæst har de nordiske landes 
klubber slet ikke økonomi til at 
følge med de store i Europa. De vil 
helt automatisk tabe kampen om 
tilskuernes gunst.«

Og det er også ud fra den samme 
filosofi, at de næstbedste klubber 

taber kampen om tilskuerne, både 
på nationalt og europæisk plan.

»I dag har der aldrig været så 
mange danskere, der er fans af en 
europæisk topklub. Med de åbne 
grænser og den store medieekspo-
nering, som de store klubber får, er 
det ligeså nemt at holde med Bar-
celona som et dansk hold«, mener 
Bo Kampmann Walther, der selv er 
inkarneret Real Madrid-fan, og når 
de mange teenagere fra provinsen 
holder med FCK eller Brøndby i 
stedet for den superligaklub, de bor 
tættest på, så er det en light-udgave 
af, hvad der foregår på europæisk 
plan. Man holder med de bedste 
klubber i Danmark.
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Den svenske sportsavis, Expressen, 
var på kampdagen klar i mælet 
om hvordan arvefjendeopgøret 
Danmark og Sverige skulle tolkes. 
Ifølge den svenske boulevardavis 
går der en lige historisk linie fra 
indlemmelsen af Skåne, Halland 
og Blekinge i det svenske rige, til at 
enmandshæren og den «opreklame-
rede« svenske superstjerne Zlatan 
Ibrahomovic skal slå Danmark på 
svenskernes nationalarena i Stock-
holm. Det skete som bekendt ikke. 

Det bundsolide danske kollektiv 
trak sig sejrrigt ud af opgøret.

Ligeså »historiske« (eller histo-
rieløse) var tilskuerne til arve-
fjendeopgøret. De »varmede op« 
sammen både uden for stadion og 
omkring de nærliggende værtshu-
se, hvor de mellem ølslurkene brød 
ud i kampråb eller sange. Indhol-
det i sangene varierede over temaet : 
»Danmark vinder« eller »Sverige 
vinder«.

Foreningen NORDENs to 
udsendte mødte uden for stadion 
en lille flok overrislede svenske til-
hængere fra Malmø, der havde nået 
at stifte bekendtskab med et pænt 
antal Norrlands Guld. Trods deres 
geografisk tætte tilknytning til den 
danske hovedstad var de hverken i 
ansigtsmaling eller i kommentar i 
tvivl om, at det var vigtigt, at Lars 
Lagerbäcks drenge skulle vinde.

»Vi betragter bestemt kampe 
mellem Sverige og Danmark som 
arvefjendeopgør. Det er vigtigt, at 
vi vinder netop over Danmark«, 
siger en af de livlige fodboldfans 
fra Malmø, som ofte bevæger sig 
i København, og derfor skal bruge 
en sejr som gods i venlige drillerier 
med de danskere, han møder vest 
for sundet.

Et par meter længere væk sad en 
gruppe danske tilskuere, som hel-
ler ikke have glemt, i hvilken ende 
bunden på en ølflaske sidder, og 

ikke overraskende : De delte ikke 
deres tilskuerkollegaers opfattelse 
af, hvordan historien mellem de 
to broderlande skulle skrives. Hvis 
de fik lov til at sætte deres hånd-
værkerhænder på den »historiske« 
fjer, så har Sverige aldrig været et 
selvstændigt land. Eller som de for-
mulerede det :

»Vi har kun udlånt Sverige på 
ubestemt tid«, og de tilføjer, at 
arvefjendeopgør ikke betyder noget 
særligt for dem. Der er kun en ting, 
der betyder noget, og det er en sejr 
til Danmark.

De forfatningsstridige ord blev 
skyllet ned med endnu øl, og med 
et overbevisende skrål : »DAAAAN-
MARK VINDER«

Kommentarerne blev sagt med 
et smil på læben, og den fredelige 
og fornøjelige kappestrid mellem 
de rød-hvide og gule-blå tilskuere 
kunne fortsætte.

Danmark fik håneretten
Én ting er sang og festlig ballade før 
en kamp – en anden ting er under 
kampen. Da Danmark relativt 
hurtig inde i kampen kom foran, 
overtog de danske tilskuere straks 
håneretten, hvilket også kunne 
høres med den fantasifulde (og 
let genkendelig) strofe: »Vi ligger 
nummer et«.

De svenske tilskuere opgav ikke 
så let – trods bagud med en enkelt 

”Vi har kun udlånt Sverige på ubestemt tid”
Arvefjendeopgøret mellem DAnmArk og Sverige hAr 
udviklet sig til en kAmp om At få kuglen i nettet på de 
grønne slAgmArker, og til en fredelig kAppestrid på 
ord og sAnge lAngt frA tidligere tiders blodige kAnon-
kugleregn.

Af Martin Christiansen og  
Martin Steen Jensen

26. februar 1658: Skåne, Halland og Blekinge overgår fra Danmark til Sverige.
3. oktober 1981: Zlatan (Ibrahimovic, red.) fødes i Malmø.
6. juni 2009: Zlatan er klar til at sænke Danmark på Råsunda.
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pind, forsøgte de at opildne deres 
spillere til at spille en vis legemsdel 
ud af bukserne. Men legemsdelene 
blev i de gul-blå bukser, og de dan-
ske spillere kunne forlade den sven-
ske nationalarena og notere endnu 
en sejr i arvefjendestatistikken : 1-0 
til Danmark.

Men for de danske tilskuere var 
det ikke nørdet fodboldstatistik, 
de spekulerede på. Deres tanker 
kredsede om Sydafrika, hvor VM 
til næste år skal afvikles. I den sam-
menhæng var sejren over Sverige et 
vigtigt bump på vejen. Arvefjende-
opgør eller ej. 

Danmark og Sverige har udkæm-
pet 100 slag på grønsværen. Det 
begyndte i 1913, da Danmark 
høstede sin hidtil største sejr over 
arvefjenden : 10-0 i Stockholm. I de 
efterfølgende 70 år dystede lands-
holdene hvert eneste år kun afbrudt 
af andre krige i 1914 og 1944. 
Som i landenes krigshistorie har 
styrkeforholdet mellem nationerne 
skiftet over tid. I begyndelsen var 
Danmark stærkest, men fra 20’erne 
og frem til Anden Verdenskrig var 
nationerne jævnbyrdige. Herefter 
fulgte en lang periode med klar 
svensk dominans helt frem til det 
legendariske vendepunkt i Göte-
borg i 1976, da Danmark for første 
gang i 39 år formåede af besejre 
Sverige på svensk grund. 
I slutningen af halvfjerdserne dalede 

interessen for de dansk-svenske 
opgør markant til fordel for de store 
internationale EM- og VM-kampe, 
hvor Danmark begyndte at slå igen-
nem. I 1983 blev det årlige arvefjen-
deopgør aflyst i erkendelse af, at 
det seneste opgør kun havde kun-
net samle 15.000 tilskuere i Idræts-
parken. Landene besluttede i al 
fredsommelighed ikke længere at 
arrangere årlige landskampe mel-
lem de to nationer. Alligevel er det 
siden 1983 blevet til 16 arvefjende-
opgør mellem de to brodernationer 
med resultatet: 37 danske sejre, 18 
uafgjorte, og 45 nederlag.

Kilde: Lars Lindberg: ”Arvefjen-
den”, Lademann Forlagsaktiesel-
skab, 1985.

100 Arvefjendeopgør på grønsværen



Den klassiske musik var for en 
gangs skyld mediestof i den helt 
store skala, da årets første måned gik 
sin gang. Danmarks Radios skan-
daleombruste byggeri i Ørestaden 
fandt sin længe ventede afslutning 
med indvielsen af Koncerthuset 
eller Segment 4, som bygningen 
kaldes i DR Byens lidt kuldslåede 
nomenklatur.

Den franske arkitekt Jean Nouvel 
er manden bag den ekstraordinære 
vision, en svævende kube med fire 
koncertstudier, konstrueret i beton 
og glas, beklædt med en blå dug, 
hvorpå der projiceres levende bil-
leder fra musikkens gemakker ud til 
det omgivne bylandskab. Budget-
teret pris : 1,6 milliarder.

Indvielsen af Studie 1, den 
store koncertsal, blev ikke blot en 
københavnerbegivenhed med kon-

gefamilie, regering og kendte folk 
fra billedbladene, men også en live 
event bragt ud til det danske TV-
folk, oven i købet en lørdag aften i 
primetime. Hele landet, sagde man, 
havde nu fået et koncerthus med en 
filharmonisk sal i verdensklasse, og 
det kom i kølvandet på et nyt ope-
rahus og et nyt skuespilhus.

Projektet i 1919
Oslo, Stockholm og Helsingfors har 
længe haft deres koncerthuse – Hen-
ning Larsens projekt i Reykjavik bli-
ver efter alt at dømme færdigbygget 
næste år trods Islands økonomiske 
kollaps – men i København er det 
først lykkedes i 2009. Det var været 
på vej så længe, at det kunne være 
gavnligt at erindre om, hvordan 
man lagde planer om noget endnu 
større for 90 år siden.

Foreningen NORDEN blev 
oprettet i 1919 for – som der står i 
vedtægterne – på alle måder at styrke 
og udvikle de nordiske folks samar-
bejde. Efter verdenskrigen lå tidens 
løsen i en ny start. Både erhvervsliv 
og kulturliv skulle samarbejde hen 
over grænserne, og andre mente, at 
København ville komme til at ind-
tage en ikke ubetydelig plads som 
en materiel og åndelig intereuropæ-
isk ›stabelplads‹.

Netop i 1919 blev der i bogform 
udgivet et forslag til oprettelse af 
en opera- og symfoni-institution 
i København1. Mændene bag pro-
jektet var sanglærer Kaj Bendix, 
søn af komponisten Victor Bendix 
(1851-1926), og den internationalt 
orienterede arkitekt Ivar Bentsen 
(1876-1943). Ideen var en totalløs-
ning: Både at løsrive operaen fra 

100 års visioner om et koncerthus

MilliArdprojektet med den både berygtet og 
fuldkommen Akustik i den store koncertsAl

Af Valdemar Lønsted
DR-fotos: Agnete Schlichtkrull og Bjarne Bergius

Artikelforfatteren er cand. mag. og var i en årrække ansvarlig for forskellige 
musikprogrammer i Danmarks Radio, bl. a. en lang række udsendelser om 
musikkens mesterværker. Det gælder især serien »Ind i musikken«. Han har også 
i årevis rejst verden tynd for at interviewe store musikalske personligheder og 
fortælle lytterne om musikkens mekkaer - fra San Francisco til Skt. Petersborg 
og fra Bergen til Damaskus. Valdemar Lønsted er forfatter til »Musikalske 
fortællinger« (2000) og »Flere musikalske fortællinger (2003)«, og i 2006 fær-
diggjorde han den første biografi på dansk om komponisten Gustav Mahler 
- alle udgivet af Gyldendal. Valdemar Lønsted vil fremtidigt skrive om musik 
i NORDEN Nu.
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1 ForslAg til oprettelse Af en operA og Symfoni Institution i KøbenhAvn, V. Pios BoghAndel og Povl BrAnner (1919)
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Det Kgl. Teater og skabe et hjem 
for det filharmoniske orkester, som 
hovedstaden havde savnet så længe. 
Nu var øjeblikket inde, musiklivet 
havde længe nok stået i stampe, 
det skulle følge med hovedstadens 
rivende udvikling, også provinsen 
skulle få gavn af den nye institu-
tion med oprettelsen af en Århus-
filial, og endelig ville man søge 
samarbejde med de andre nordiske 
musikcentre i Oslo, Helsingfors, 
Göteborg og Stockholm2. Det 
nye musikhus skulle bygges midt i 
København, på det gamle jernba-
neterræn beliggende ud fra Palads 
Teatrets bagside.

Og der blev slået store brød op: 
En koncertsal med 2.300 pladser, et 
opera-auditorium med 2.800 plad-
ser plus to mellemstore koncertsale, 
prøverum, restauranter, butikker 

m.m. Det samlede kapitalbehov 
var anslået til 29 millioner kroner 
svarende til ca. 550 millioner i vore 
dages mønt. Rigsdagens teaterud-
valg afviste forslaget med et stort 
flertal.

Nogle år senere så Statsradiofo-
nien dagens lys, og dermed kom det 
filharmoniske orkester, som ganske 
hurtigt blev førsteklasses takket 
være driftsleder Emil Holms kom-
petente og egenrådige ledelsesstil. 
Han ønskede også en koncertsal 
af international standard, da rege-
ringen havde godkendt planen for 
et nyt radiohus i 1934. Men igen 
kuldsejlede den store vision, og 
kompromisset blev det skrumpede 
Studie 1 i Julius Thomsens Gade, 
officielt åbnet da tyskerne omsider 
var ude af landet. Hvilke andre 
muligheder havde københavnerne 

ellers for at høre symfonisk musik? 
Der var den store sal i det fine gamle 
Odd Fellow Palæ, for lille til det 
store udtræk, desværre nedbrændt 
i 1992. Og fra 1956 har der været 
den akustisk glimrende koncertsal i 
Tivoli, mere eller mindre integreret 
i Havens andre aktiviteter. Men sta-
dig intet egentligt koncerthus.

Ørestadsdrømme
Historikerne må i fremtiden udre-
de, hvem der havde det egent-
lige ansvar for Danmarks Radios 
udflytning til en flad mark i Køben-
havns nye bydel Ørestaden. Beslut-
ningen blev taget i 1999 af DR’s 
bestyrelse, men var det under pres 
fra generaldirektør Christian S. 
Nissen? Fra bestyrelsesformanden, 
den socialdemokratiske borgmester 
Finn Aaberg ? Eller fra den socialde-

2 Dette sAmArbejde er i en vis form blevet reAliseret i 2008 med koncertserien nordic Concerts, ArrAngeret Af CopenhAgen Artists Agency
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Nedenfor ses IvAr 
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ning i KøbenhAvn. 

PAlAdsteAtret, nu 

biogrAf, befinder 

sig nederste højre 

hjørne.

mokratiske finansminister Mogens 
Lykketoft? Under alle omstændig-
heder var DR Byen en mægtig fak-
tor i det politiske spil om Øresta-
dens udvikling og legitimitet.

Ørestadsloven blev vedtaget i 
1992, og året efter stiftedes Øre-
stadsselskabet ejet af Københavns 
Kommune og Staten. Store trafika-
le anlægsinvesteringer, Øresunds-
broen og Metroen, udgjorde så at 
sige trampolinen for de aktiviteter, 
der skulle flyttes til den nye bydel. 
Højere læreanstalter, attraktivt 
boligbyggeri og et gigantisk butiks-
center var på listen; man ønskede 
også at tilføre levende kultur, og her 
passede Danmarks Radio ind i pla-
nen, især fordi den gamle kulturin-
stitutions kor og orkestre har spillet 
en hovedrolle i dansk musikliv. Et 
nyt koncerthus var således et oplagt 
lokkemiddel at hviske i ørerne på 
DR’s generaldirektør. Nissen var på 
sin side frustreret over, at hans med-
arbejdere var spredt ud over hele 
byen, nu ville han kunne få samlet 
dem alle sammen under én hat, en 
fordelagtig og ressourcesparende 
platform, mente han, i det stadigt 

mere hidsige konkurrenceræs om at 
vinde lyttere og især seere. 

Det hæderkronede arkitektfirma 
Vilhelm Lauritzen, som også stod 
bag det gamle Radiohus, vandt 
konkurrencen om det nye multi-
mediehus’ helhedsplan, som er lagt 
ud i fire selvstændige segmenter. 
Men Finn Aaberg og Christian S. 
Nissen havde ganske eksklusive 
ambitioner med koncerthuset, det 
fjerde segment. Man rejste rundt i 
Europa og lyttede til akustikken i 
de bedste koncertsale, for det blev 
bebudet, at det vigtigste rum i DR’s 
nye koncerthus, den store sal, skulle 
være det bedste af det bedste. Som 
et ekko af den gamle kammersan-
ger Holms slogan.

Jean Nouvel, en af vor tids mest 
hypede arkitektstjerner, blev altså 
udvalgt til at skabe verdens bedste 
koncertsal i samarbejde med den 
japanske akustiker Yasuhisa Toyo-
ta. Og for nu at gøre en meget lang 
historie kort, så åbenbarede byg-
geprocessen sig som et sandt mare-
ridt. I 1999 hvilede DR-byggeri-
ets budget på tre milliarder. Men 
det løb løbsk, deadlines blev ikke 

overholdt, generaldirektøren blev 
fyret, flere hundrede medarbejdere 
mistede deres job, koncerthuset 
blev som den skyldige finkulturelle 
gøgeunge skældt hæder og ære fra 
i den offentlige debat, og det endte 
da også med at blive en milliard 
dyrere end budgetteret. Sjovt nok 
kunne man have fået hele tre opera- 
og koncerthuse i 1919 for et enkelt 
koncerthus 90 år senere. 

DR Byen 2009
Det er første gang i mands minde, 
at en udenlandsk arkitekt har fået 
lov til at bygge stort i København. 
Og med Jean Nouvels projekt har 
man fået både noget spektakulært 
og på sin vis meget udansk. På 
kælderniveau befinder sig tre min-
dre koncertsale eller studier, og 15 
meter over jorden svæver den store 
sal : 12.000 tons med Danmarks 
største orgel og 1.800 pladser, 
alene båret af tre trappetårne og 
seks spinkle søjler. En dansk arki-
tekt ville formodentlig aldrig vove 
noget sådant.

Nu er alt forandret, når folk går 
til DR’s torsdagskoncerter. Allerede 



når man nærmer sig den blå kube i 
aftenmørket, lokkes man indenfor 
som var det en Elverhøj. Og hele 
turen ind i den store foyer, op ad de 
rullende trapper og ind i den kæm-
pemæssige hule er ganske eventyr-
lig, trods den manglende finish 
undervejs. Salen er formet som et 
amfiteater med publikum siddende 
hele vejen rundt om orkestret, men 
samtidig sidder man på forskudte 
niveauer som i vinranker voksende 
på bløde bjergskråninger. Ligheden 
med Berlins berømmede filhar-
moni er påfaldende, men farver og 
former spiller alligevel på en gan-
ske anderledes måde i København. 
Væggenes materialer er tonet bir-
ketræsfinér og fibergips, gulvet er 
den tropiske bilinga, en orangegul 
træsort med rødlige striber, stole-
nes betræk veksler i rødt, brunt og 
orange, og som helhed står det 25 
meter høje rum og formeligt glø-
der i varme, rødlige nuancer. Det 
er absolut et fantastisk skue.

Hvad der er knap så fantastisk 
er selve lyden. Eller sagt på en 
anden måde: Den er absolut ikke 
i verdensklasse, sådan som DR 
selv gang på gang har fremhævet. 
Musikmagasinet Klassisk sendte 
den erfarne tonemester Jan Juhler 
til en testkoncert med Radiosymfo-
niorkestret, og hans anmeldelse var 
ganske nedslående læsning3 . Hans 
dom lød i al sin enkelhed, at lyden 
var smuk og overraskende intim, 
man hører så at sige alt, men salen 
mangler noget aldeles vitalt for sym-
fonisk musik, nemlig efterklang. 
Tonerne fra det store orkester står 
så at sige i kø for at komme frem, 
de folder sig ikke ud i rummet og 
omslutter tilhøreren, men standser 
et sted nede ved scenen.

Frustrationer
Dagbladenes anmeldere – inklu-
sive undertegnede – fulgte trop og 

skrev i de første måneder den ene 
lettere frustrerede anmeldelse efter 
den anden, ikke så meget på grund 
af koncerternes kvalitet som den 
mangelfulde akustik. Og publikum 
meldte sig også med klager, for de 
godt 500 tilhørere, der er placeret 
bag ved sangsolister, kor og orke-
ster, får meget lidt ud de vokale 
udfoldelser. Man hører 
altså ikke lige godt, 
uanset hvor man sidder 
i salen, som hr. Toyota 
ellers har hævdet gang 
på gang. DR prøver nu 
at gøre noget ved pro-
blemet med efterklan-
gen. I løbet af somme-
ren vil man fjerne en 
stor del af det tykke lag 
rockwool bag de perfo-
rerede finérplader, som 
har til hensigt at absor-
bere lyd og i stedet give 
klarhed. Dette skulle 
øge efterklangstiden, 
håber man.

Men København fik 
sit koncerthus. Visio-
nerne fra 1919 hand-
lede om et førsteklasses 
hjemligt filharmonisk 
orkester og ikke mindst 
regelmæssige besøg 
af store udenlandske 
orkestre. DR har i de 
seneste årtier udviklet 
forudsætningerne for 
den første visions virke-
liggørelse, takket være 
den tidligere orkester-
chef Per Erik Veng. Han blev fyret 
et års tid før koncerthusets åbning 
som følge af den økonomiske tur-
bulens. En ny ledelse har taget over 
uden større erfaring i orkesterplan-
lægning på internationalt niveau, 
og det er bekymrende. Forårets 
torsdagskoncerter har stort set 
været Vengs værk, mens det kom-

mende sæsonprogram signalerer et 
betydeligt kvalitetsfald med hensyn 
til dirigenter og solister.

Så kom åbenbaringen !
Med hensyn til gæsteorkestre har 
finanskrisen sagt foreløbigt stop 
i næste sæson, men i den seneste 
tid har man haft prominente besøg 

fra Paris og London. I maj spillede 
Orchestre de Paris Richard Strauss 
og Bruckner under Christoph 
Eschenbach, og med dem hørte 
man først og fremmest en fyldig og 
homogen strygerklang, helt ander-
ledes end hos DR’s symfoniorke-
ster. Fraserne blev mærkbart fulgt 
helt til dørs af alle som én af de 60 

JeAn nouvel
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franske strygere i en syngende, let 
vibrerende klang, der aldrig blev 
forceret. Her oplevede man abso-
lut en rigere akustik i salen end på 
torsdagskoncerterne i de foregå-
ende måneder.

Det blev endnu tydeligere først i 
juni, da der var engelsk orkesterbe-
søg. For omsider skete det! Og der 
skulle et sandt eliteorkester og en 
finsk verdensdirigent til for at åben-
bare salens mest hemmeligsfulde 
kvaliteter. Philharmonia Orkestret 
under Esa-Pekka Salonen spillede 
Schönberg, Bruckner og Sibelius. 
Så bjergtagende smukt, så uhørt 
dynamisk og virtuost har musik 
endnu ikke klinget i denne sal, og 
det er i det hele taget år og dag siden, 
der er blevet spillet på et sådant 
niveau i København. I Bruckners 
6. Symfoni var dirigenten simpelt-
hen mediet, en adræt og særdeles 
veloplagt mand på 51 år, bestandigt 
foran sit orkester i den fremadskri-
dende fortælling, uhyre præcis i sin 
signalering af hvem, hvad, hvor-
dan, hvornår, hvor meget og hvor 
lidt med sine elegante gestus. Man 
hører sjældent Bruckner med en så 
spændstig rytmisk profil og så per-
fekt afbalancerede orkestersektio-

ner. Det var en konstant fryd. Den 
længste sats, adagioen, blev måske 
den største oplevelse. Salonen beva-
rede en bevægelig puls gennem de 
tre temakomplekser: den længsels-
fulde klage, det ekstatiske opsving 
og den fløjlsbløde sørgemarch. Det 
var som om orkestret i den grad 
følte sig animeret af salens ubøn-
hørlige klarhed, for endnu ikke har 
man hørt så mange strygere hviske 
så tyst med så megen klang på deres 
instrumenter.

Stradivarius ?
Men lad os nu blive ved de hjemlige 
ensembler og ved det niveau, de nu 
engang befinder sig på. 

Naturligvis har forventningerne 
været skyhøje til verdens dyreste 
koncerthus. Og besynderligt nok 
har man fået nogle af dem opfyldt 
i uventede sammenhæng. Det over-
raskende er, hvor fantastisk DR’s 
kor lyder i Studie 1. Det hørtes i 
en opløftende opførelse af Brahms’ 
tyske requiem under Paul McCree-
sh, hvor salens akustik på enestå-
ende vis befordrede hundredvis af 
nuancer i de vokale udfoldelser. 
Teksttydeligheden var optimal, 
præcision og balance upåklagelig, 

illustrAtion Kenn ClArke

alle dynamiske niveauer blev gen-
nemsunget fra det næppe hørlige 
til det mest magtfulde. Symfonior-
kestret fulgte op med en lignende 
gennemsigtighed og gennemarti-
kuleret retorik, med orglet diskret 
støttende i basregionen, som oftest 
ideelt afbalanceret i forhold til 
koret. Gustav Mahlers 2. symfoni 
skuffede akustisk ved den første 
torsdagskoncert i januar, men hans 
gigantiske 8. symfoni under Ion 
Marin sejrede derimod stort tre 
måneder senere med hele fem kor, 
DR’s to orkestre og otte vokalsoli-
ster. Det var påfaldende, at detal-
jerne i Mahlers uhyre komplicerede 
partitur stod krystalklart i rummet, 
og man fornemmede dermed, at 
hver af de 250 medvirkende ydede 
en bemærkelsesværdig indsats for 
helheden.

Men disse positive oplevel-
ser forvirrer faktisk mere, end de 
opklarer de akustiske mysterier. 
Det er blevet sagt, at den nye sal 
er en Stradivarius, som det vil tage 
orkestermusikerne lang tid at lære 
at spille på. Det er muligt, kunne 
man tilføje, bare det ikke tager flere 
hundrede år som med de ægte itali-
enske mesterinstrumenter. n
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Konserthuset i Göteborg blev færdigbyg-

get i 1935 og berømmes som indehA-

ver Af en Af Jordens Akustisk bedste 

koncertsAle. Husets Arkitekt vAr Nils EinAr 

Eriksson (1899-1978), og det er hjemsted 

for Göteborg-symfonikerne, der jævnligt 

omtAles som Sveriges nAtionAlorkester. 

Der er to koncertsAle; store sAl hAr plAds 

til 1247 tilhørere, mens den lille kAmmer-

musiksAl hAr knAp 400 plAdser. Huset er 

flere gAnge blevet renoveret.

oslo tog sidste år et spektAkulært nyt 

operAhus på hAvnefronten i brug, mens 

oslo Konserthus er frA 1977. Det ligger i 

bydelen VikA og rummer bl. A. en stor og 

en mindre koncertsAl, diverse musikerrum 

og foyer-områder. Der er cA 300 ArrAnge-

menter og over 200.000 besøgende om 

året.

Andre betydelige nordiske koncertsale

Helsingfors bygger også nyt koncerthus. 

I forvejen hAr mAn FinlAndiAhuset frA 1971, 

tegnet Af AlvAr Alto (1898 - 1976), men 

med en problemAtisk Akustik og årelAnge 

problemer med fAcAderne, hvis mArmor-

beklædning fAldt ned.

Det nye koncerthus bygges i centrum 

ved bredden Af Töölö-bugten. Det får plAds 

til cA 1700 tilhørere, fem mindre sAle med 

plAds til 200-500, og et musikbibliotek for 

Sibelius-AkAdemiet. Byggeriet ventes fær-

digt i 2010. FAste brugere Af huset bliver 

Sibelius AkAdemiet, Helsinki PhilhArmoni-

kerne og det finske rAdiosymfoniorkester. 

Anslået byggepris knAp én miA. kr.

Finnerne hAr også for få år siden byg-

get et nyt koncerthus  i LAthi, Sibelius HAll, 

hjemsted for det berømte LAthi Symphony  

orchestrA.

FINLAND, Helsinki

Det nye nAtionAle islAndske koncert- og 

konferencecenter i ReykjAvík på cA 

30.000 m2 er tegnet Af Henning LAr-

sen Architects i KøbenhAvn. RAmbøll er 

AnsvArlig for Alle projektets ingeniørdisci-

pliner.

BAggrunden for den internAtionAle kon-

sortium-konkurrence om et nyt koncert- og 

konferencecenter vAr et ønske om At skAbe 

en bedre sAmmenhæng mellem ReykjAvik 

midtby og hAvnen. SAmtidig ønskede mAn 

en styrkelse Af det kulturelle liv i byen og et 

stærkt symbol for denne udvikling.

I bygningen er der en koncertsAl med 

plAds til 1.800 koncertgæster, en orkester-

prøvesAl for IslAnds Symfoniorkester med 

plAds til 750 gæster, og en konferencesAl 

til 1.000 besøgende. Huset ventes tAget i 

brug senest i 2010.

ISLAND, ReykjAvík

Det blå Konserthuset ved Hötorget i det 

centrAle i Stockholm er et Af Sveriges 

Arkitektoniske mesterværker, officielt åbnet 

i 1926, skAbt Af Arkitekten IvAr Tengbom 

(1878-1968). Den store sAl (1770 plAdser) 

vAr oprindeligt tænkt som et torv, omgivet 

Af søjler og med podiet som cebntrum. 

Siden blev sAlen ombygget flere gAnge, 

både Af Akustiske og tekniske årsAger. 

I 70-erne blev sAlen renoveret for At få 

plAds til et stort orgelværk med 6.100 

piber og 69 stemmer. Senest blev sAlen 

igen istAndsAt med flere Akustiske og 

tekniske justeringer.

Den mindre sAl, GrünewAldsAlen (knApt 

1.000 plAdser), hAr en vArm Atmosfære 

og en intim skønhed, inspireret Af itAliensk 

pAlAds-renæssAnce., pietetsfuldt restAure-

ret i 1994.

Husets mindste sAl, AulinsAlen, kAn 

rumme 154 tilhørere). n

SVERIGE, Stockholm

SVERIGE,Göteborg

noRGE, oslo
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De nordiske kulturministre har 
netop indgået en ny femårig aftale 
med Nordisk Film & TV-Fond. 
Aftalen er en af de største satsnin-
ger på kulturministrenes budget og 
styrker Norden i den globale kon-
kurrence på film- og tv-området.

Tv-seere og filmelskere i de nor-
diske lande kan glæde sig over stor 
politisk opbakning til nordisk film- 

og tv-produk-
tion. Sammen 
med de nordiske 
filminstitutter og 
tv-stationer i de 
nordiske lande 
har kulturmini-
strene på deres 
møde i Reykja-
vik underskrevet 

en ny aftale med Nordisk Film 
& TV-Fond frem til udgangen af 
2014. Fondets nuværende budget 
fastholdes.

Direktøren for Nordisk Film & 
TV-Fond glæder sig over den ny 
aftale :

70 mio årligt til film og TV
Ny AftAle styrker nordens film- og tv-brAnche

- Vi er glade for, at det trods 
finanskrise og nedskæringer på 
kultur-området er lykkedes Fondet 
at fastholde en femårig aftale med 
et årligt budget på ca. 70 millioner 
DKK. Vi ser det som en anerken-
delse af Fondets arbejde. Konstruk-
tionen, hvor Nordisk Ministerråd 
samarbejder med både den nordi-
ske film- og tv-branche, er nemlig 
helt unik i international sammen-
hæng og er med til at fastholde 
både konkurrenceevnen og et højt 
kvalitetsniveau, siger Hanne Palm-
quist.

Aftalen med Nordisk Film & 
TV Fond er underskrevet af samt-
lige 17 parter. Den er enestående, 
fordi den har så mange samarbejds-
partnere og både omfatter de natio-
nale filminstitutter/fonde, de store 
public servicer kanaler og kommer-
cielle tv-stationer. Aftalen glæder 
den islandske kulturminister, der 
fremhæver den som en vigtig del af 
både statsministrenes og kulturmi-
nistrenes globaliseringsstrategi :

- Film og tv er unikke udtryks-
former. Det er kunst og kultur på 
den ene side og erhverv og industri 
på den anden. Dermed bliver film- 
og tv-produktion et vigtigt element 
i de innovative og kreative industri-
er. Og her spiller de nordiske lande 
en helt særlig rolle. Aftalen er med 
til at fastholde Nordens globale 
styrke på området, siger kultur-
minister Katrín 
Jakobsdottir og 
fortsætter :

- Nordisk 
Film & TV-
Fond har derud-
over fået en eks-
tra bevilling på 
1 million DKK 
til at markeds-
føre nordiske film og talenter for et 
globalt publikum, fortæller Katrín 
Jakobsdottír.

Nordisk Film og TV-Fond : http ://
www.nordiskfilmogtvfond.com/ n

KAtrin JAkobsdottirHAnne MAlmquist 

Foreningerne Nordens Forbund 
(FNF) har taget initiativ til et inter-
net-baseret debatforum, NOR-
DISK FORUM, på hjemmesiden 
Facebook.

Her inviteres alle, som er interes-
seret i Norden og nordiske forhold, 
til at deltage.

Nordisk Forum er stiftet af FNF 
for, som det hedder på åbningssi-
den, at give information og skabe 
debat om alle aspekter af nordisk 
virksomhed : Politik, erhvervs-
liv, uddannelse, forskning, idræt, 
kultur, globalisering – for blot at 

FNF er gået på Facebook med Nordisk Forum

nævne nogle af de mange sider i 
vore liv, hvor vi i Norden har fælles 
interesser.

Facebook-gruppen er åben for al 
debat om Norden. »Vi tager imod 
tips om begivenheder, forslag til 
debatemner, interessante artikler 
og kritiske indvendinger«, hedder 
det, og der er allerede mange ind-
læg.

Sproget er skandinavisk. Man 
kan godt skrive sit indlæg på andre 
nordiske sprog, eller engelsk, men 
der tilbydes ikke oversættelser af 
teksterne.

Indlæg, som kan være ærekræn-
kende, racististiske el. lign. vil blive 
fjernet.

Hjemmesiden hedder http:/www.fnf.
se.
På Foreningen NORDENs hjemme-
side (w.w.w.foreningen-norden.dk) 
er der et link (forsiden) til Nordisk 
Forum.
e-postadresse: fnf@norden.se
Adresse : Föreningerna Nordens För-
bund, Norra Vallgatan 16, 2 :vån.
SE - 211 25 Malmö, Sverige. n

Der er 500 medlemmer i gruppen, og Alle kAn deltAge i debAtten
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I Peder Bal-
kes billeder er 
menneskene 
små og ubety-
delige tilskue-
re til et drama, 
hvor tæppet 
rives til side, 
og hvor natu-
ren pludselig 
træder  frem i 
sin stråleglans. 
Bjergene, 
vandfaldene, 
bølgerne og 
skyformatio-
nerne er tita-
ner, der stiger 
op fra havet 

eller ud af himmelhvælvingen og 
giver sig til kende for tilskueren, 
som ser på med skrækblandet fryd. 
Naturen er ikke truende, men 
mystisk, egnerådig og ildevarslen-
de. Det var modsætningen mellem 
naturen og det menneskeskabte, 
som optog  Peder Balke. Han var 
ikke, som sine norske malerkolleger 
på den tid, interesseret i at gengive 
landskaber og  scener fra bygdeli-
vet. Hos ham var naturens vildskab 
snarere et udtryk for menneskets 
sjælekampe, men samtidig også 

billeder på det politiske stormvejr, 
som lå over Europa i store dele af 
1800-tallet.

Fra dekoration til drama 
Peder Balke hed oprindeligt Peder 
Andersen, og hans eventyrlige liv 
tog sin begyndelse på Helgøya i 
den norske sø Mjøsa, som stræk-
ker sig sydover fra Lillehammer 
og er Norges største. Faren døde, 
da Peder var lille, men hans mor 
fortalte levende og inspireret om 
ham. Der flød uden tvivl kunstne-
risk blod i drengens årer, for hans 
farfar havde været en kendt og agtet 
bygdemaler, som havde udført en 
hel del opsigtsvækkende dekorati-
onsarbejder rundt om i bygderne.

Som lidt ældre flyttede Peder 
til Toten, en nærliggende bygd, og 
begyndte i lære hos bygdemaleren 
Anders Skredderstuen. Her udfør-
te han bl.a. malerarbejde på Balke 
kirke efter et omfattende restaure-
ringsarbejde. Efter læretiden tog 
han fat på selvstændige opgaver på 
Helgøya og Nes, men længtes til-
bage til Toten. I 1826 boede han hos 
den kendte politiker Nils Dyhren, 
senere flyttede han til en slægtning 
i bygden Vestre Balke og tog navn 
efter den.

Hvis Peder var i konstant øko-
nomisk bekneb havde han til gen-
gæld i overflod af initiativ og gåpå-
mod, og på opfodring fra venner og 
slægtninge drog han til Kristiania 
og fik undervisning i kunst- og 
dekorationsmaling. Men selv om 
han boede i byen var det landskabs-
maleriet, som trak. I 1828 blev han 
elev ved den Kongelige Kunst- og 
Tegneskole, og i 1829-33 studerede 
han ved kunstakademiet i Stock-
holm. I 1836 rejste han på et kort 
besøg til den store norske maler 
J.C. Dahl (1788-1857) i Dresden, et 
møde som senere skulle vise sig at 
få stor betydning for begge parter. 
For Dahl var naturen en proces, og 
malerens opgave gik ud på at finde 
lovmæssigheder uden at miste den 
subjektive oplevelse. Man står over-
for landskabet med ærefrygt og ser 
det synlige som et genskin af den 
usynlige virkelighed, der hele tiden 
ligger bagved, og som kun dunkelt 
kan fornemmes. Her ligger Peder 
Balke tæt opad vennen og kolle-
gaen, tyskeren Caspar David Frie-
drich (1774-1840).

Mødet med den store natur
Peder Balkes store kunstneriske 
åbenbaring kom i 1832, da han lag-

 – Norges store genopdagede MALER

Af Terje Nordberg

Peder Balke
Peder BAlke (1804-87) vAr en rAstløs kunstnersjæl, hvis 
gAng på  jorden vAr præget Af store længsler og liden-
skAber. Det læser mAn både i hAns kunst og  livshistorie. I 
mAnge år vAr hAn glemt og borte, men blev i begyndelsen 
Af forrige århundrede genopdAget som den originAle, dri-
stige kunstner hAn vAr.  Til og med søndAg 16. August kAn 
mAn stifte bekendtskAb med Peder BAlke i pArløb med 
Per Kirkeby i udstillingen »Fjerne horisonter« på ordrup-
gAArd i ChArlottenlund ved KøbenhAvn. 
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de ud på en rejse til det allernord-
ligste Norge. Han kom helt ud til 
det østlige Finnmark og blev dybt 
grebet af den fantastiske natur, som 
var en fjern ødemark for de fleste på 
den tid. Selv om datidens norske 
malere var flittige vandringsmænd 
har ingen anden kunstner rejst land 
og rige rundt som ham. Mange så i 
Balkes kunst lighedstræk med den 
engelske maler William Turner 
(1775-1851), men Balke var mere 
sparsom i sit farvebrug, ikke så grov 
og abstrakt som den store engelske 
maler. Læreren J.C. Dahl var da 
også imponeret og brugte enkelte 
af hans skitser til egne billeder. Alle, 
som så hans malerier, blev påvirket, 
og den franske konge, Louis Phi-

lippe (1773-1850, konge 1830-
48), som selv havde rejst i nordlige 
strøg, bestilte en hel serie af Balkes 
billeder. Desværre kom der politi-
ske spændinger i vejen, og bestil-
lingerne blev ikke effektueret.

Men Balke 
mødte også kritik. 
Mange blev pro-
vokeret af de sort-
grå-hvide kontra-
ster, og overfladen 
på hans billeder 
virkede blanke og 
glatte som marmor. 
Kritikerne mente, 
at hans fortid som 
dekorationsmaler 
skinnede for tyde-
ligt igennem.

Den første 
socialist
Peder Balkes intensitet og engage-
ment gjorde sig i høj grad også gæl-
dende på andre samfundsområder. 
Allerde tidligt i 1840-erne havde 
han arbejdet for, at der skulle kun-
ne bevilges stipendier til trængende 
kunstnere, og efterhånden blev han 
mere og mere optaget af socialt 
arbejde. Han sluttede sig til Marcus 
Thranes socialistiske bevægelse og 
fremsatte forslag om tvungen pen-
sionsopsparing for alle lønmod-
tagere over 55 år og om enke- og 
invalidepension. Men hans forslag 
var langt forud for sin tid og blev 
ikke gennemført.

Han forsøgte også at etablere en 
arbejderbydel i et område udenfor 
hovedstadens daværende bygrænse 
– det nuværende Majorstua-Ura-
nienborg område – hvor han selv 
boede. Området fik navnet Balkeby 
– et navn som stadig bruges. Men 
det store økonomiske eksperiment 
mislykkes for ham, og han led store 
økonomiske tab. Han fortsatte dog 

stadigvæk med at male, men hans 
udtryksform ændrede sig. Stormen 
stilnede af, og tågen lettede en smu-
le. Tonen i hans billeder blev lysere 
og koloritten rigere. Det var som 
om han havde fået mere ro i sindet. 
Fra 1872-73 drev han en købmands-
butik, men fik hjerteproblemer og 
kunne ikke mere male.

Hans død i 1887 kaldte på de 
store avisoverskrifter, men det var 
politikeren og den respekterede 
samfundsborger, som var død, 
ikke landskabsmaleren. Fra sin 
død til 1914 gik han fuldstænding 
i glemmebogen, men efter den tid 
fik man et andet syn på kunsteren 
Peder Balke.

Til udstillingen på Ordrupgaard 
er udgivet et smukt katalog, ”Peder 
Balke, modernismens norske pioner”, 
med dansk og tysk tekst (til brug i 
udstillingen i Kunsthalle Krems, 
Krems an der Donau, Østrig). 112 
sider, kr. 145.- n

Peder BAlke – Stetind i Tåge – 1864 

NAsjonAlmuseet for Kunst,  

Arkitektur og Design – oslo
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I Island gentager Venstrepartier-
nes talsmænd tidligt og silde, at 
de har tænkt sig at stå vagt om 
velfærden. Der er tale om en »nor-
disk velfærdsregering«. Regeringen 
»vil sætte ny værdier i højsædet og 
betone lighed, social retfærdighed, 
gensidig hjælpsomhed, bæredygtig 
udvikling, kvinders ligeberettigelse, 
etik og demokrati,« som det hedder 
i dens samarbejdserklæring. På den 
baggrund mødte den en vis kri-
tik, da dens sammensætning blev 
offentliggjort og det viste sig, at af 
de tolv ministre var de 7 mænd og 
de 5 kvinder. Det virkede ikke lige-
frem i ligeberettigelsens ånd.

Velfærdssager vil for regeringen 
blive et brandvarmt anliggende. 
Det økonomiske sammenbrud 
bevirker, at statskassen bliver nødt 
til at skære betydeligt ned på alle 
områder. Kun få regner med, at det 
vil være muligt at opretholde et lige 
så livskraftigt velfærdssystem som 
tidligere.

Sundhedssystemet, der længe 
har været islændingenes stolthed, 
vil uden tvivl komme til at mærke 
nedskæringskniven hårdt.

Arbejdsløsheden er vokset så 
meget, at den fond, der udbetaler 
arbejdsløshedsunderstøttelse, bli-
ver tømt til efteråret.

Den internationale valutafond, 
der er gået med til at låne Island 
kapital midt i vanskelighederne, 
men stiller strenge betingelser for 
sin långivning, kalder på handling 
fra regeringens side. Den bliver 

nødt til at reagere, bliver nødt til at 
fortælle, hvor der skal skæres ned og 
hvordan. Men endnu har den ikke 
taget fat, helt sikkert fordi det er 
tungt for venstrepartierne at erken-
de, at deres drøm om, at der ikke 
skal pilles ved velfærdssystemet, er 
ved at forvandle sig til et mareridt.

Alt synes at have rottet sig sam-
men om at gøre det hele så besvær-
ligt for regeringen som muligt. 
Under det økonomiske sammen-
brud overtog regeringen driften af 
de tre største banker. Det ene store 
firma efter det andet kæmper med 
tunge problemer. Ejendomsselska-
ber er gået fallit, således at staten 
pludselig står som den største ejer 
af fast ejendom i hovedstadsområ-
det. En statsbank har overtaget en 
aktieandel på over 47 pct. i luftfart-
selskabet Icelandair, et af de største 
telekommunikationsfirmaer er gået 
fallit og kommet ind under stats-
bankerne, og sådan kunne man 
blive ved, for slet ikke at tale om 
alle de husejere, der er ved at give 
op og er ved at falde over hinanden 
i deres forsøg på at indgå aftaler 
med bankerne om nedsættelse af 
afdrag eller udsættelse af forskellig 
art. Den offentlige lånefond, Bolig-
lånefonden, har allerede overtaget 
mange ejendomme, og man må 
belave sig på, at deres antal vil vok-
se. Ganske vist bliver meget gjort 
for at forsøge at sikre, at folk kan 
blive ved med at bo i deres huse, 
men for nogle er der ikke udsigt 
til andet end at blive lejere hos det 

offentlige. Statens udgifter vokser, 
alt imens indtægterne falder.

I dette miljø forsøger venstre-
partiernes regering nu at tilrette-
lægge driften af staten, ud fra den 
forudsætning, at der er tale om en 
velfærdsregering, der vil stå vagt om 
sundheds- og velfærdssystemet. For 
slet ikke at tale om uddannelsessy-
stemet. Men eftersom disse områ-
der vejer tungest på statsbudgettet, 
er det udelukket at undgå, at ned-
skæringerne kommer til at ramme 
hårdt netop dér. 

Naturligvis er det muligt at se 
problemernes lyse sider. Sammen-
bruddet og den arbejdsløshed, der 
er fulgt i dets kølvand, bevirker, at 
det nu er nemt at få folk til at tage 
jobs, selv om lønnen er lav. Børne-
haverne har ingen problemer med 
at få alle stillinger bemandet, alder-
domshjem og plejehjem behøver 
ikke længere søge uden for landets 
grænser for at finde medarbejdere. 
Men det er en varme, der kun varer 
kort, hvis det netop bliver her, at 
nedskæringskniven bliver brugt.

Højindkomstskat og  
forbrugsafgift
Op til valget talte folk på venstre-
fløjen tit om, at der måtte etableres 
en særlig højindkomstskat for at 
øge statens skatteindtægter. Bereg-
ninger viste imidlertid, at en sådan 
skat kun ville gøre en lille forskel. 
Mange gjorde opmærksom på, at 
højindkomstskat, der begyndte ved 
en grænse på 500.000 islandske 

ISLAND: »Nordisk velfærdsregering« i krise

Af Ragnhildur Sverrisdóttir i Analys-
norden, Nordisk Ministerråd
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kroner, kunne bevirke, at mange 
familier blev skubbet i afgrunden. 
De pristalsregulerede lån er nemlig 
røget i vejret ved kronens fald og 
den stigende inflation. Alle varer er 
steget betydeligt, og mange har måt-
tet finde sig i lønnedgang. Hvis der 
oven i disse plager blev lagt en skat-
teforhøjelse, ville problemerne bare 
vokse. Den pågældende samfunds-
gruppes forbrug ville gå yderligere 
ned, hvad der igen ville bevirke, at 
endnu flere firmaer ville gå fallit. På 
denne måde ville regeringen skabe 
en ond cirkel, som bestemt ikke 
ville øge statens indtægter, snarere 
tværtimod.

Regeringen har nu erklæret, at 
den ikke vil forhøje indkomstskat-
ten i år. Der har derimod været talt 
om at forhøje forbrugsafgifterne, 
hvad der dog ikke ligefrem rimer 
med regeringens erklærede målsæt-
ning om at lade dem, der ejer mest, 
betale mest. Sundhedsministeren 
vil lægge en særlig afgift på sukker-
holdige læskedrikke i kølvandet på 
nyheder om islandske børns dårlige 
tandhygiejne. I de fede tider blev 
skoletandlægernes jobs nedlagt, 
og det har nu vist sig, at mange 
familier forsømte at sørge for deres 
børns tandpleje, indtil tingene gik 
helt galt. Det offentliges tilskud til 
børns tandbehandling blev relativt 
set mindre og mindre, og regnin-
gerne blev for høje for mange, selv 
da det hele gik allerbedst. Det er 
ikke alle, der er lige begejstrede for 
ministerens forslag – man mener, 
at sukkerafgiften vil gå hårdest ud 
over de lavestlønnede.

Kvoten forældes på 20 år
En af regeringens mest omdiskute-
rede beslutninger er, at den vil ind-
kalde fiskelicenser og omorganisere 

dem. Det betyder, at fiskerederier, 
der har en fiskekvote, vil miste 5 
pct. af den om året i løbet af de 
næste 20 år, en andel, som regerin-
gen så har tænkt sig at uddele på 
ny. De nye regler er endnu ikke ble-
vet offentliggjort, men med denne 
plan forsøger regeringen at komme 
alle dem i møde, som har været vir-
kelig utilfredse med måden, hvorpå 
fiskeriet blev styret. 

Utilfredsheden har rettet sig mod 
det forhold, at fiskelicenser er blevet 
en salgsvare. De er blevet ført over 
på stadig færre hænder, og i mange 
små fiskerbyer har folk siddet skuf-
fede tilbage, uden kvoter, eftersom 
de ikke har været i stand til at kon-
kurrere med de store fiskerederier 
om kvoten. En tid lang kunne folk 
tjene store penge på handel med 
kvoter, og mange har taget pen-
gene med sig og forladt fiskerier-
hvervet. Mange mener derimod, at 
det er urimeligt, at man kan tjene 
så fedt på at handle med nationens 
ufiskede resurser.  På den anden 
side kan man ikke se bort fra, at 
hvis man tager licenser fra de rede-
rier, der måske endda har købt dem 
til en meget høj pris, så truer man 
disse firmaer på udkommet. Folk 
i fiskeriet er derfor højst utilfredse 
med den forældelseskurs, som rege-
ringen bebuder. Så længe det ikke 
står klart, hvordan regeringen har 
tænkt sig at omfordele kvoten, er 
det svært at se, om der endelig kan 
skabes enighed i befolkningen om 
kvotesystemet.

Regeringen splittet i  
EU-spørgsmålet
Islands mulige medlemskab af EU 
udgør et andet stridsspørgsmål. 
Her vil Samlingsfronten møde 
op til medlemskabsforhandlinger, 

hvorimod Det Grønne Venstre er 
modstandere heraf. Regeringen har 
derfor besluttet at forelægge parla-
mentet et forslag om forhandlinger 
om medlemskab. Det skulle der 
være flertal for i Altinget, f.eks. har 
Fremskridtspartiet erklæret interes-
se for forhandlinger, dog på visse 
betingelser, og inden for Selvstæn-
dighedspartiet er der parlaments-
medlemmer, som gerne ser, at man 
gør forsøget med forhandlinger om 
medlemskab, ligesom den nye par-
lamentsgruppe fra Borgerbevægel-
sen, som udsprang af protesterne 
mod regeringen i begyndelsen af 
året, går ind for, at der forhandles. 
Det liberale parti blev udraderet 
ved valget. Inden for alle partier 
findes der parlamentsmedlemmer, 
som finder EUs fiskerpolitik uac-
ceptabel for Island, og som ikke tør 
tro på, at Island på dette område vil 
få nogen særbehandling.

Et forslag om medlemsforhand-
linger vil næppe blive vedtaget uden 
sværdslag. Selvstændighedspartiet 
er utilfreds med en kurs, som består 
i, at en splittet regering overlader 
det til Altinget at vedtage et forslag, 
der i realiteten indebærer, at alene 
Samlingsfronten får mandat til at 
forhandle om medlemskab.

Regeringen vil få nok at se til 
de næste måneder. Islændingene 
er blevet dødtrætte af dårlige nyhe-
der, og situationen må da også være 
sørgelig, hvis en andenplads i det 
europæiske Melodi Grand Prix er 
det eneste lyspunkt. Det meste 
tyder på, at de dårlige nyheder vil 
vokse i antal, når regeringen langt 
om længe fortæller, hvordan den 
har tænkt sig at fjerne det kæmpe-
mæssige underskud i statskassen.
 n
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Jens Søndergaard (1895-1957) er 
født og opvokset i Nordjylland og 
arbejdede hele sit kunstneriske liv i 
København om vinteren og i Nord-
jylland om sommeren. Man kan 
derfor spørge, hvorfor et sønder-
jysk kunstmuseum bringer Sønder-
gaard på udstillings-programmet. 
Det skyldes Kunstmuseet i Tønders 
samling af værker af Søndergaard 
og museets særlige arbejdsområde: 
Undersøgelsen af det nordiske.

Udstillingen, der vises til og med 
søndag 27. september, omfatter 54 
malerier, som er opdelt i to afdelin-
ger : En kronologisk og en tematisk, 

så det dels er muligt at danne sig 
et indtryk af malerens kunstneriske 
udvikling, dels den særlige tematik 
som Kunstmuseet i Tønder har 
valgt til udstillingen.

Den tematiske del af udstillin-
gen ser især på Søndergaards sene 
værk, der er sjældent omtalt om 
ikke ufortalt. I hans sene periode 
repræsenterer han det særlige nor-
diske, der adskiller sig fra det syd-
landske ved i kunstværket at sætte 
fokus på det enkelte individ og dets 
søgning i sig selv.

Som Kunstmuseet i Tønders 
sommerudstilling 2009 er udstil-

Pastorale om maleren Jens Søndergaard
lingen tilrettelagt både for at imø-
dekomme et stort og bredt publi-
kum og for at udgive et skrift, der 
forsøger at kortlægge hidtil usete 
sider af maleren Jens Søndergaard.

Til udstillingen er udgivet en pla-
kat, en serie postkort og et omfat-
tende tekstkatalog med mange bil-
ledgengivelser. 

For yderligere information kon-
takt museumsinspektør Ole Jul: 
olju@museum-sonderjylland.dk

Se også www.museum-sonderjyl-
land.dk n

Museum Sønderjylland – Kunstmuseet i Tønder viser Søndergaards nordiske sider
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Busrejse med halvpension – hoved-
attraktionen er de nordiske landes 
fælles ambassade-bygningskom-
pleks.
Afrejse lørdag 5. september kl. 7 fra 
Banegårdspladsen i Brønderslev.
Påstigning i Aalborg, Støvring og 
andre relevante steder på køreru-
ten sydover.

1. dag Rejsedag
Med opstart i Brønderslev kører vi 
den direkte vej til Berlin, hvortil 
vi ankommer sidst på dagen. Vi 
bor på det 3-stjernede Hotel Nova 
Berlin, Weitlingstrasse 15, Berlin-
Lichtenberg, tlf. (030) 322 960 60. 
Hotellet i det tidligere Østberlin 
ikke langt fra den store gade Fran-
kenfurter Allee, har 42 moderne 
værelser hver med WC/bad.

Husk frokostpakke til den første 
rejsedag.

2. dag Oplevelser i Berlin og 
Potsdam
Efter tidlig morgenmad kører vi 
til Brandenburger Tor, hvor vi for-
uden byporten kan opleve Jødernes 
Mindepark, Potzdamer Platz og 
Rigsdagsbygningen. Mindeparken 
er forholdsvis ny og består af store 
granitsten placeret oven på store 
dele af Hitlers underjordiske bun-
kere fra 2. verdenskrig. Rigsdagen 
er kun for de folkevalgte, men Rigs-
dagsbygningens glaskuppel må alle 
besøge. Herfra er der en fantastisk 
udsigt over store dele af Berlin og 
ikke mindst ud over de tyske rege-
rings-bygninger, der ligger tæt op 
til Rigsdagen.

Efter frokost kører vi til byen 
Potsdam i det tidligere Østtysk-
land, nu hovedstad i delstaten 
Brandenburg. Her besøger vi det 
historiske Cicilienhof, hvor Stalin, 
Churchill og Roosevelt mødtes op 
til krigens slutning i 1945 for at 
afklare, hvordan Tyskland skulle 

deles, når de allieredes sejr var en 
realitet. Vi besøger også parkan-
læggene omkring slottet Sanssouci, 
som Frederik den Store lod bygge i 
midten af 1700-tallet.

Sidst på eftermiddagen er vi igen 
tilbage i Berlin, og sammen spiser vi 
middag på hotellet eller i restaurant 
i nærheden.

3. dag De nordiske ambassa-
der
I dag skal vi sammen med en lokal 
dansktalende guide opleve store 
dele af Berlin. Alle de kendte ste-
der besøger vi: Først og fremmest 
De nordiske Ambassader, men også 
Sejrssøjlen ved Grosser Stern, Bran-
denburger Tor, Potzdamer Platz, 
Unter den Linden, Check Point 
Charlie, Alexander Platz og Niko-
lai Viertel. Og vi når også ud i de 
gamle arbejderkvarterer ved Kreuz-
berg, Schöneberg og Tempelhof.

De nordiske ambassader er et 
fremragende eksempel på nordisk 
samarbejde. Danmarks, Finlands, 
Islands, Norges og Sveriges ambas-
sader er samlet i et fælles bygnings-
kompleks af høj arkitektonisk 
standard i udkanten af Tiergarten. 
Projektet blev besluttet i. f. m. ved-
tagelsen af, efter murens fald, på ny 
at gøre Berlin til det genforenede 
Tysklands hovedstad. Ambassade-
komplekset med de fem nordiske 
landes diplomatiske repræsentatio-
ner i hver sin bygning og et fælleshus 
blev efter en arkitektkonkurrence 
taget i brug i 1999 og modtager tal-
rige besøg af nordiske gæster og af 
arkitekturinteresserede. De enkelte 
ambassader kan kun besøges efter 
aftale, men til fælleshuset er der 
daglige åbningstider for alle.

Med bagagen fyldt med ople-
velser og indtryk slutter vi vores 
byrundtur ved det kendte Bahnhof 
Zoo, hvor vi holder pause nogle 
timer, så der bliver tid til at shoppe 

i de mange forretninger der ligger 
i gaderne op til Bahnhof Zoo, her-
under det mondæne Kurfürsten-
damm og Tauentzien Strasse med 
det verdensberømte varehus Ka-
De-We.

Sent på eftermiddagen er vi igen 
tilbage på hotellet. Samlet spiser vi 
middag på hotellet eller i restaurant 
i nærheden.
4. dag Hjemrejsedag
Vi stopper ved den dansk-tyske 
grænse og handler de nødvendige 
ting 

– og vi forventer at være retur i 
Brønderslev omkring kl. 21.00

Ansvarlig arrangør
Foreningen NORDEN i Brønder-
slev, v./formand Axel Schade, tlf. 
9882 2014.

Rejseleder: Just Justesen, Støv-
ring, tlf. 6538 2550.

Pris Kr. 2025.- pr. person i delt 
dobbeltværelse, inkl. halvpen-
sion.
Tillæg for eneværelse kr. 395.- Evt. 
entreer ikke inkluderet.
I f. m. tilmelding betales depositum 
kr. 475.- pr. person. Restbeløbet 
betales senest fredag 10. 07. 2009 
til Foreningen NORDENs konto i 
Sparekassen Himmerland, Reg. nr. 
9805 kontonummer 24 40 571

Tilmelding
Tilmelding til Just Justesen, tlf. 
6538 2550, e-post: fonager2@
justesen.mail.dk

Princippet om først til mølle gæl-
der også placering i bussen. Suppl. 
oplysninger: Else Marie Petersen, 
Brønderslev, tlf. 9882 1634. 

Se også www.bronderslev.for-
eningen-norden n
�

Foreningsnyt Foreningen NORDEN i Brønderslev

Fire dAge i Berlin
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Hak i hæl på den smukke bogsucces 
»I den arktiske vind«, der er gået 
som varmt brød ud af landskon-
toret til foreningens medlemmer, 
kommer endnu en bog, denne gang 
koncentreret til Grønland, »Sirius 
– et øje i nord«.

Den er af samme høje standard 
som sin forgænger. Begge bøger har 
den fænomenale svensker, Magnus 
Elander, som fotograf. Og hvilke 
fotografier ! De er simpelthen i ver-
densklasse. Jeg har flere gange truf-
fet Magnus Elander, der i årevis har 
beskæftiget sig fotomæssigt med 
områder nord for polarcirklen. 
Han fotograferer også for National 

Geographic, og han er et uforfær-
det klassisk ekspeditionsmenneske, 
som gang på gang begiver sig gan-
ske ubesværet ud i så utilgængelige 
områder, at selv erfarne polarfolk 
må undres. Og derude, hvor kra-
ger aldrig kommer, og vejrliget 
med minutters varsel ændrer sig fra 
smukt til helvede uden nogen sam-
menhæng med dagens vejrkort, der 
tager dette geniale  foto-menneske 
billeder, som er dybt betagende. 
Hver gang jeg mødte Magnus i 
Grønland, måtte jeg lette på hatten.

Og det gør jeg også her om dette 
værk, som beskriver Forsvarskom-
mandoens slædepatrulje i Nord-

grønland, Sirius-patruljen, som i 
næsten 60 år har hævdet det dan-
ske riges suverænitet i det enorme 

 
SIRIUS
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I DEN ARKTISKE VIND
PRAGTVÆRK OM ARKTIS: SPECIALTILBUD TIL MEDLEMMER

De polar-erfarne svenske natur-fotografer Magnus Elander og Staffan Widstrand har gennemført over 
50 rejser og ekspeditioner i Grønland og andre arktiske områder i løbet af godt en menneskealder, så de 
ved, hvad de taler om.
Værket er på over 200 sider, og hovedparten af dem er fyldt med imponerende landskabs-, hav- og dyre-
billeder af høj, ja ligefrem fremragende, kvalitet. De syv hovedkapitler orienterer koncist og tilpas kort til, at 
teksten bliver læst som støtte for fotografierne – og omvendt.

Foreningen NORDEN har indgået en kommissionsaftale med Gyldendal. »I den arktiske vind« tilbydes vore 
medlemmer til favørpris:

Kr. 168.- inkl. moms + forsendelse (normalpris ca kr. 300.-).
Afhentningspris Malmødegade 3, 2100 København Ø: Kr. 168.-

Kontakt landskontoret, Maj-Britt Skovbro Hansen, tlf. 3542 6325.

og kuldebarske område i Nordøst-
grønland. Det er ikke kun en smuk 
bog, det er også flot historieskriv-
ning, hvor de dramatiske begiven-
heder under 2. verdenskrig beskri-
ves levende.

Med et forord af kronprins Fre-
derik bydes læseren indenfor hos 
Danmarks mindste og mest sær-
prægede forsvarsenhed: 12 soldater. 
78 hunde. 6 slæder.

Den danske biolog, journalist og 
seniorforsker Peter Bondo Christen-
sen, Danmarks Miljøundersøgel-
ser, Århus Universitet, og Magnus 
Elander har fulgt slædepatruljen tæt 
i mange år. Gennem de unikke bil-
leder og den levende historie får vi et 
nyt indblik i Sirius’ virke.

Vi er med i verdens største natio-
nalpark, når én af de uundværlige 
hunde ryger i en gletsjerspalte og 
skal reddes op eller skydes, når 
kammeraten syr et dybt knivsår, 
fordi nærmeste læge sidder 1500 
kilometer væk, og når mændene 
gennem måneder navigerer mellem 
dyb ensomhed og et samliv, der er 
tættere end de fleste ægteskaber. Vi 
føler kulden, når slæde, hunde og 
mænd går gennem isen og er med i 
det lille telt, der er mændenes bolig 
i vildmarken. Her er action, drama, 
skønhed, nærhed, tid til eftertanke 
– og mænd af en helt særlig støb-
ning.  Red.

Peter Bondo Christensen

MAgnu ElAnder

Sirius – et øje i nord
Foreningen NORDENs Landskontor har indgået en lignende aftale med 
forlaget Gyldendal. Som i tilfældet med »I den arktiske vind« tilbydes 
vore medlemmer bogen til en yderst favorabel pris :

Kr. 168.- incl. moms + forsendelse (normalpris ca kr. 300.-)
Afhentningspris Malmøgade 3, 2100 København Ø : Kr. 168.-
Kontakt landskontoret, Maj-Britt Skovbro Hansen, tlf. 3542 6325.
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Husk EU-sygesikringskort
Rejsende i Europa opfordres til at have det europæiske sygesikringskort 
med på ferie til sommer. Det er gratis og gør livet meget lettere !

Det europæiske sygesikringskort er gratis og sikrer, at kortindehaverne 
får samme adgang til offentlige sundhedsydelser som borgerne i det land, 
de besøger. Det gælder for alle uanset statsborgerskab, forudsat at de er 
omfattet af en offentlig sygesikringsordning i en af de 27 EU-medlems-
stater eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Det europæiske sygesikringskort gælder for alle uanset statsborgerskab, 
der er omfattet af en offentlig sygesikringsordning i en af de 27 EU-med-
lemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Det gælder også 
ved rejser i alle de deltagende lande. EU-medlemsstaterne er: Belgien, 
Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, 
Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, 
Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, 
Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. n

Den prestigefyldte pris til stjerneklArinettisten  
KAri Kriikku

Kari Kriikku nyder stor international anerkendelse og er kendt som en 
fremragende eksponent og ambassadør for den moderne musik.

Bedømmelseskomitéen skriver i sin motivering :
»Kari Kriikku er en ekstraordinær virtuos på sit instrument klarinetten. 
Hans udtryk præges af fleksibilitet og en positiv spillemandsglæde - han 
er en musikant i ordet fineste betydning. I sin genre er han en banebry-
dende fornyer af solokoncertformen, hvilket har medført et samarbejde 
med adskillige nutidige komponister, hvis værker han efterfølgende har 
uropført. Også som kammermusiker har han udforsket kunstmusikformer 
ud over den klassiske.

Kari Kriikku har en betydelig pladeproduktion bag sig. Den spænder 
over et bredt spektrum fra Carl Maria.von Weber til Kimmo Hakola og 
Magnus Lindberg, endda med afstikkere i den populærmusikalske ret-
ning. Hans sceniske talent forstærker yderligere billedet af en særpræget 
og moden kunstner«.

Nordisk Råds Musikpris er på 350.000 danske kroner, og uddelingen 
finder sted i forbindelse med Nordisk Råds session i Stockholm i slutnin-
gen af oktober.

Prisen indstiftedes i 1965 og skulle i begyndelsen uddeles hver tredje 
år. Fra og med 1990 uddeles prisen hvert år. De selvstyrende områder kan 
siden 1997 indstille egne kandidater til prisen. Tolv musikere og musik-
grupper fra hele Norden var nomineret til rådets musikpris 2009. n

Nordisk Råds Musikpris 2009  
til finsk klarinetvirtuos

Foto: StefAn Bremer

Magasinpost UMM
Id nr.: 46517


