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Formandens klumme              GODT NYTÅR                                            
                                                                                      

For hundrede år siden 

Året 1918 var et meget interessant år. 1. verdenskrig sluttede og en ny  

verden opstod af asken. Sovjetunionen blevet skabt og et selvstændigt  

Finland fik en konge – Väinö den Første - i 2 måneder. Karl den Første –  

som han også blev kaldt – var konge af Finland og Karelen, hertug af Åland, storfyrste af 

Lapland og herre af Kalevala og Norden. Kongen var tidligere prins og lensgreve Friedrich 

Karl af Hessen. Kongevalget var en strategisk beslutning, da den finske højrefløj ville have 

en monark som modvægt til den russiske diktator. Finnerne ville gerne have haft en af den 

tyske kejsers sønner, men kejseren takkede pænt nej.  Kun en måned efter valget af Friedrich 

Karl tabte Tyskland krigen og deres kejserdømme gik under. Karl Friedrich trak sig, Felt-

marskal Mannerheim blev rigsforstander og Finland fik sin første præsident.  

I 2018 kan man på Museum Milavida i Tampere se en udstilling om Karl den Første. Her 

kan man se møbler og kunstgenstande indkøbt til den kongelige residens – bl.a. en kopi af en 

kongekrone af ægte finsk guld. 
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  Dorte Demant, Baunebjergvej 214 

  3050 Humlebæk  2097 8126 

  Heidi Ølgaard, Teglgårdsvej 111B, 

  3050 Humlebæk  4919 2346 

  Jan Hellen, Bygvænget 826 

  2980 Kokkedal  4016 5105 

  Barbro Nielsen,  Langebjergvej 354 A 

  3050 Humlebæk   4919 1761 

  Bjørn Sandberg, Hvedevænget 48, 
  2980 Kokkedal   6130 2980 

  Kontingent:  

  Personligt medlemsskab:   285 kr.  

  Husstandsmedlemsskab:  370 kr. 

  Pensionist: 185 kr.  Pensionistpar: 225 kr. 

  Skolemedlemskab: 495 kr. 

  Biblioteksmedlemsskab: 395 kr. 

Karl den Første, konge af Finland 

og Karelen, hertug af Åland, 

storfyrste af Lapland og herre af 

Kalevala og Norden – i 2 måneder 
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Kommende arrangementer 

 
Onsdag den 14. marts kl. 19.00 

Generalforsamling og 

kl. 20: Foredrag om skogfinnerne 

Tuula Kaarina Eskeland, lektor emerita, dr.art. fortæller om skogfinnerne. I 

Norge bosatte skogfinner sig i Hedmark i slutningen af 1500-tallet. Skogfinner 

er en af Norges fem nationale minoriteter. Hovedparten af den finske 

indvandring skete i løbet af perioden 1575-1660, og de kom til 

grænseområderne som i dag kaldes Finnskogen.                                         Tuula Kaarina Eskeland 

Der er adgang for alle til foredraget.                                                                 

     

Man kan læse om skogfinnerne i den fremragende 

slægtsromanserie Folkene i Finnskogen 1-7 af  

 Britt Karin Larsen. Britt Karin Larsen (f. 1945) er  

selv af skogfinne-slægt. 

Romanerne har opnået stor popularitet i Norge og  

har nu også fundet mange læsere i Danmark. 

 

Tirsdag den 8. maj 

Udflugt til Bakkehuset 

 

Tirsdag den 8.maj arrangerer Nordisk Læsekreds en udflugt 

til Bakkehuset på Frederiksberg.  I Kamma Rahbeks stuer 

kom guldalderkoryfæer som Adam Oehlenschläger, H.C. 

Andersen, J. L. Heiberg og H. C. Ørsted. Vi skal også besøge 

Kammas genskabte romantiske have og en gå en tur i 

Søndermarken. Omvisning kl. 11-12. Derefter spiser vi 

frokost sammen på en nærliggende restaurant. 

Det koster 80 kr. at deltage. Transport og frokost betaler man selv. 

Mødetid kl. 9.00 på Humlebæk Station. Max. 20 deltagere. 

Tilmelding senest den 1. maj til lisajuhler@gmail.com eller på tlf. 2251 0829. 

Tid til betaling af medlemskontingent for 2018 
 

Kontingentsatserne for 2018 er:  

Pensionistmedlemskab:  185 kr.  (pensionist fra det fyldte 65. år samt 

førtidspensionister),  

Pensionistpar-medlemskab:  225 kr., (når den yngste når 65. år samt 

førtidspensionistpar)  

Personligt medlemskab:  285 kr.,  

Husstandsmedlemskab:  370 kr.,  

Biblioteksmedlemskab:  395 kr. og Skolemedlemskab:  495 kr. (flere end 100 

elever).  
I bedes indbetale jeres kontingent  til reg. 1551 kontonummer  7107110  

senest den 3. april 2018.  
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23. – 27.marts  

Fællesnordisk Musikfestival i Nittedal 

 

Fredensborg Musikskole står for 

deltagelsen ved Musikfestivalen i 

Nittedal. De forventer ca.70 deltagere 

bestående af børn og unge fra 13 år med 

voksenledsager, voksne korsangere, 

medlemmer fra Forening Norden og   
Venskabsbyforum. 

Indholdet af musikfestivalen vil blandet 

andet bestå af en række workshops for 

børn og voksne, som gæsterne kan 

deltage i. Musikfestivalen foregår 

hovedsageligt i det nybyggede kulturhus 

Flammen i Nittedal, der har funktion af 

både musikskole og bibliotek.                         Foreningen Nordens 30 års jubilæum i 2012i Nittedal 
 

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til busser, chauffør og halvdelen af udgifterne i forbindelse 

med workshops og forplejning.  

Deltagerbetaling ved 70 tilmeldte er 450 kr. og dækker bustransport, forplejning og workshops. 

Deltagerne står selv for overnatning, privat eller på hotel. 

Mere information om afrejsetidspunkt og tilmelding hos Lisa Juhler tlf. 2251 0829 eller 

lisajuhler@gmail.com 

 

 

Mandag den 23. april kl. 19.00 

Teater forestillingen Babettes Gæstebud på Jægerspris 

Slot. 

Foreningen Nordens Nordsjællandskreds arrangerer en 

teaterforestilling i Rebecca Salen på Jægerspris Slot. 

Skuespilleren og pianisten Anders Ahnfelt-Rønne spiller i sin 

soloforestilling General Löwenhielm i Karen Blixens lille 

mesterværk af en novelle, det meget vel anmeldte stykke 

"Babettes gæstebud". Forestillingen er intens, morsom og 

tankevækkende og fuld af dejlig musik fra Mozarts opera Don 

Juan. 

 

Entré:  75 kr. for Norden-

medlemmer, 100 kr. for ikke 

medlemmer – betales ved indgangen. 

 

Tilmelding senest den 10. april til 

Lisa Juhler, tlf. 2251 0829, E-mail: 

lisajuhler@gmail.com 

 

Jægerspris Slot 

mailto:lisajuhler@gmail.com


Martin Jensen genopliver de gamle danske ord 
 

Den 10. september afholdt vi i samarbejde med Nordisk Læsekreds og 

Fredensborg Bibliotekerne et forfatterarrangement med Martin Jensen, 

der har skrevet mange romaner – historiske såvel som samtidsromaner. 

Martin Jensen debuterede som forfatter i 1998 og fik et stort folkeligt 

gennembrud med den historiske krimiserie om byfoged Eske Litle fra 

Assens. 

Arrangementet blev støttet af Fredensborg Kommunes Kulturpulje. 

I læsekredsen havde vi læst 1. bind i serien om Eske Litle. Vi kunne 

godt lide bogen og fandt den spændende og interessant. Især var vi 

optaget af Martin Jensens sprog, der er spækket med gamle danske ord 

og udtryk. Ligeledes var vi fascineret af de mange detaljer omkring hverdagslivet. 

 

Det var forlaget Krim, der foreslog ham at skrive en historisk krimi-serie 

i 7 bind efter at have udgivet hans første bog – Frit gennem Jylland - en 

historisk roman fra 1100-tallet.  

Det var interessant at høre om de overvejelser han og hans redaktør 

havde omkring periode, personer og plot. Martin Jensen bryder sig ikke 

selv meget om Eske Litle, som han beskriver som en knudemand, der dog 

i løbet af serien tager ansvar for sin frille Thrund. 

En detektiv skal jo have en assistent og det blev til Bane, Eskes tidligere 

soldaterkammerat. Assens blev valgt, fordi den i middelalderen var en 

betydelig købstad med en stor kirke og 3 byporte. Og fordi Martin bor i 

nærheden. 

Det meste af skildringen af Assens og livet i byen er historisk korrekt - 

men der har aldrig ligget et Munkekloster i Assens. Det opfandt Martin, 

fordi han skulle have en klokke, der angav tiden. 

M.h.t. sproget, så har han ikke selv opfundet nogle af ordene, selvom man måske kunne tro det. For 

der er mange gamle ord for bl.a. arbejdsredskaber og køkkengrej, der ikke bruges mere. 

Det var et rigtig godt og interessant møde med forfatteren. /LIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Knut Hamsun og SULT  

 

Der er netop udkommet 7.bind i serien om Halfdan, Winston og 
Alfvilda. 

Den handler om thegn Halfdan, der var kong Knuds mand, Efter 

hans død knyttede han sin skæbne til jarl Godwin af Wessex. I en 

menneskealder kæmpede Godwin og Halfdan for England. For at 
holde landet samlet og modstå dets indre og ydre fjender.  

De satsede alt, vandt og mistede, men England bestod.  

Indtil de stod over for Bastarden fra Normandiet. En fjende, der 
intet skyede for at knuse os.  

 

Når det som her drejer sig om at udrede spegede magtforhold, har 
Martin Jensen det som en fisk i vandet, ingen rænker og snigløb er 

fremmede for ham, og det gør læsningen stærkt underholdende.  

Henrik Tjalve  

om Overleveren 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk Læsekreds havde inviteret Verner Hansen til at komme for at fortælle om Knut Hamsuns 

verdensberømte roman SULT. 

 

Verner Hansen har en livslang interesse for Knut Hamsun og hans forfatterskab. 

Tirsdag den 3.oktober fortalte han på Humlebæk Bibliotek levende og ledsaget af billeder fra Oslo 

og København om den periode, hvor Knut Hamsun skrev på romanen Sult. 

Vi hørte om Hamsuns møder og omgang med andre forfattere og med forlæggere på cafeer, 

restauranter og i private hjem 

 

Færøsk film i Skumringstimen 

 

Mandag den 13. november afholdt vi 

vores traditionelle Skumringstid i Norden.  

I år var temaet Øer. 
 

Bent Skov Larsen begyndte aftenen med 

oplæsning af årets tekst, som var fra Ulla-

Lena Lundbergs dejlige roman Is, der foregår 

på Ålandsøerne. 

 

Ullla-Lena, der selv er vokset op på øerne, 

giver i romanen et meget fint billede af hav, 

vejr, årstider, natur, hverdagsliv og folk på en lille ø i årene lige efter anden verdenskrig. Et nyt 

præstepar kommer til øen og vi oplever livet på øen med deres øjne. 

 

Den færøske forfatter og filminstruktør Katrin Ottarsdottir viste sin finurlige novellefilm Manden 

der fik lov at gå, om et ældre ægtepars rektioner på mandens fascination af en meget yngre kvinde. 



Filmen har en egen stille humor – undertiden også af den sorte slags – og den er et hverdagsdrama 

med den færøske natur som ramme. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nordiske guld 

 
På Foreningens Nordens tillidsmandsdag i Vejle i november fortalte Ulf 

Andreasson, seniorrådgiver ved Analys och utredning i Nordisk 

Ministerråd om to analyser som Nordisk Ministerråd har stået bag. 

Der er nu kommet rapporter fra de to analyser  ”Ett värdefullt samarbete” 

og ”Tillid – det nordiske guld”. 

I de to rapporter har man undersøgt det nordiske samarbejde m.h.t. de 

nordiske befolkningers kendskab til samarbejdet, om dets betydning og 

vigtighed. 

90 % af de udspurgte fandt det vigtigt eller meget vigtigt med nordisk 

samarbejde. Den store folkelige interesse burde politikerne fremover kvittere for med større 

interesse og fokus på nordisk samarbejde. 

I ”Tillid – det nordiske guld” har man undersøgt de nordiske landes befolkningers tillid. Tillid er 

vigtigt for et samfund og dets sammenhængskraft. I de nordiske lande er der en stor grad af tillid. 

Det skyldes bl.a. staternes evne til at sørge for lige muligheder og at bekæmpe korruption. 

De nordiske velfærdssamfund bygger på tillid, men avler altså også tillid. I disse tider, hvor de 

vestlige demokratier bliver sat under pres, må vi håbe, at vi i Norden kan bevare tilliden til vore 

medmennesker    /LIJ. 

Katrin Ottarsdottir indledte filmen 

og svarede på publikums spørgsmål 

efter forevisningen. 
 



Ungdomscamp i Ingå 

 
Den 8. – 10. september afholdtes Ungdomscamp i vores venskabskommune Ingå i Finland 

 

Der deltog 8 unge i alderen 14-16 år fra Danmark og 10 fra Sverige i campen. Desværre deltog 

ingen fra Norge og Finland. 

 

Ved Venskabsbykomiteens møde i november fortalte to af de danske deltagere, Freja Kjenslie og 

Liva Selsøe Hoffmann, om campen og deres oplevelser og indtryk. 

 

Finnerne havde tilrettelagt et fint program, som indledtes i Ungdomsklubben Unccan. Her spillede 

de unge pool og andre spil med hinanden. De unge blev indkvarteret på skærgårdsøen Älgsjölandet. 

 

De to unge syntes vældig godt om campen, selvom vejret drillede. En planlagt udendørs paint ball 

event måtte aflyses (hvad der fik de finske unge til at aflyse deres deltagelse) p.g.a. voldsom regn. 

Det blev så til bowling i Ekenäs i stedet. 

 

De unge danskere og svenskere havde fået god kontakt med hinanden og haft det sjovt sammen. 

Der blev talt, dansk, svensk – og indimellem engelsk, hvis det kneb med forståelsen. 

Inden turen gik hjemover blev der tid til en shoppetur og sight seeing i Helsinki. /LIJ 

 

Se også foto på forsiden 

 

Freja og Liva fortæller Venskabsbykomiteen om deres oplevelser 

 


