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 Skumringstid i Norden 2016 

 

  Årets tema var Fremtiden i Norden og i Skumrings- 

  cafeen på Humlebæk Bibliotek havde vi oplæsning af 

  Bent Skov Larsen af årets tekst fra romanen  

  Vandets Vogter af  Emmi Itaränta. 

     

  Aviaja Hartmann fortalte om fremtiden i Grønland set 

  fra en bioteknologisk synsvinkel. Aftenen sluttede på  

  fornøjeligste vis med optræden af teatergruppen  

  Ragnarock, der sang og fortalte om deres nordiske 

  teaterprojekter.         Fotos: Heidi Ølgaard 

 

 

                                                                  

                  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt nytår - og tillykke til Finland 

 

Så er 2017 skudt i gang og det bliver på mange måder et spændende år. Vil det nordiske 

samarbejde blomstre? Intentioner og visioner er der ikke mangel på. Læs selv i artiklen på 

side 4 om et debatmøde i Nordens Hus. 

Men ude i den store verden sker der også store ting – krige, flygtningestrømme, ny 

amerikansk præsident og spændende valg.  

Vores nordiske broderland Finland kan fejre 100 år som selvstændig nation. Den 

officielle dag er den 6. december, men dagen fejres i hele 2017 – i Finland såvel som i 

resten Norden. Vi vil også gerne markere Finlands jubilæum. Derfor har vi inviteret 

Taina Hvidlykke til at fortælle historien om Finlands vej til selvstændighed efter vores 

generalforsamling i marts. Læs mere på næste side. På bagsiden anbefaler vi nogle bøger, 

der fortæller historier om Finland og finnerne de sidste hundrede år.  

I august håber vi på en rejse Vättern Rundt. Nu bliver den også udbudt til medlemmer i 

andre lokalafdelinger, så vi håber, vi kan samle rejsedeltagere nok. 
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  Foreningen Nordens bestyrelse: 

  Lisa Juhler, Axel Møllers vej 4,  

  3490 Kvistgård  2251 0829 

  Dorte Demant, Baunebjergvej 214 

  3050 Humlebæk  20978126 

  Heidi Ølgaard, Teglgårdsvej 111B, 

  3050 Humlebæk  4919 2346 

  Børge Østermand, Teglgårdsvej 101, 

  3050 Humlebæk  4919 3648 

  Barbro Nielsen,  Langebjergvej 354 A 

  3050 Humlebæk   4919 1761 

  Bjørn Sandberg, Hvedevænget 48, 
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  Kontingent:  

  Personligt medlemsskab:   265 kr.  

  Husstandsmedlemsskab:  350 kr. 

  Pensionist: 165 kr.  Pensionistpar: 205 kr. 

  Skolemedlemskab: 495 kr. 



Kommende arrangementer 

 
Mandag den 25.januar kl. 19,30 på Humlebæk Bibliotek 

Tyven – Foredrag af Ulrik Langen 

 

Guldhornene var vores fineste nationale skat, 

så hvordan kunne det gå til, at de blev stjålet og 

omsmeltet? 

Forfatteren Ulrik Langen har skrevet bogen 

”Tyven” om guldhornene og tyveriet af dem. 

Det er en spændende historie, som også giver et 

glimrende billede af tiden – årene omkring 

1802. 

Arrangementet er i samarbejde med 

Fredensborg-Humlebæk lokalhistorisk 

Forening. 

Entré for medlemmer af en af de to foreninger 

er 20 kr. For ikke-medlemmer 30 kr. 

 

Onsdag den 8. februar kl. 11 - ca. kl. 14 i Naverhulen i Helsingør 

Udflugt til Naverhulen.  
Naverhulen er en Klub for berejste Håndværkere. Den ligger i Sct. Anna Gade i Helsingør. Vi får en 

rundvisning og bliver orienteret om Naverbevægelsen og om Naverklubbens historie og aktiviteter.  

Pris for deltagelse er inklusive frokost og kaffe 115 kr. 

Frokosten består af 2 stk. smørrebrød a 35 kr. Ønskes færre eller flere stykker smørrebrød, bedes det oplyst 

ved tilmelding. Drikkevarer kan købes for 10 kr. 

Tilmelding senest den 31. januar til Børge Østermand på tlf. 22613649 eller mail  boeoe@privat.dk.  

Mødested: Naverhulen, Sct. Anna Gade 21 

 

 

Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 

Generalforsamling. 
 

kl. 20: Taina Hvidlykke fortæller om 

Finlands selvstændighedshistorie i 

anledning af Finlands 100 års 

jubilæum som selvstændig republik 

den 6. dec.  

Til foredraget er der gratis adgang for alle interesserede. 

Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør.  



Norden i dag -  referat fra en eftermiddag i Nordens Hus.    Tekst og fotos: Lisa Juhler 

 

Foreningen NORDENs Skåne-

Sjælland arbejdsgruppe havde 

inviteret medlemmer og andre 

interesserede til et informations-møde i 

Nordens Hus den 15. dec.  
 

Dagsordenen var Nordisk Råds og 

Nordisk Ministerråds arbejde og visioner 

for fremtiden. Det blev en meget 

informativ og interessant eftermiddag. 
 

 

Foreningen Norden 
Henrik Wilen, der er forbundssekretær for FNF, lagde ud med at beklage at vore nordiske statsministre ikke 

har jævnlig kontakt og samarbejde. Omverdens opfattelse af Norden burde lægge pres på dem. Vi flytter 

mere mellem nordiske lande og FNF kunne ønske sig et fælles cpr-system, der gør det lettere at flytte rundt. 

Foreningen har som mål at styrke de nordiske demokratier i en tid med stærke antidemokratiske kræfter. 

M.h.t. venskabsbysamarbejde ønsker FNF at lokalafdelingerne overtager venskabsbysamarbejdet med 

kommunal støtte, såfremt kommunerne ikke selv ønsker at drive det. 

FNF har tre vigtige arbejdsområder i de kommende år:  Skolesamarbejde herunder Skolen i Norden, 

Nordjobb, Nordisk Biblioteksuge og forfatterbesøg. 

 

Nordisk Råd 
I Nordisk Råd kan de nordiske ministre tale med 

hinanden direkte, de kan stille spørgsmål og svare på 

eget sprog – det er helt unikt. Nordisk Råd kan 

komme med forslag, der så behandles i ministerrådet 

og derefter i de lokale parlamenter. Johan Tiedemann, 

der er administrationschef i Nordiske Råds 

sekretariat, fastslog at det dansk-svenske samarbejde 

er grundlaget og meget vigtigt for samarbejdet i rådet. 

 

 

Nordisk Ministerråd 
Michael Hoysti, der er afdelingschef for rådets afdeling for kultur og resurser, fortalte at rådet blev oprettet i 

1971. Medlemmer af rådet er landenes statsministre, samarbejdsministre, 

formanden og en generalsekretær. Rådet beskæftiger sig med uddannelse, 

kultur, erhvervs-, energi- og regionalpolitik, miljø, social- og 

sundhedspolitik, ligestilling, integration og børn og unge. 

Rådets vision er et grænseløst, innovativt, udadrettet og synligt Norden. 

Derfor arbejder man mod en meget integreret region og en profilering af 

Norden.  

Man vil profilere Norden ved store messer i udlandet. I 2017-2019 arbejder 

man med temaerne Nordic Green, Nordic Food and Welfare og Nordic 

Gender Effect (om ligestilling i Norden). 

Rådet efterlyser samarbejde med lokalafdelingerne. Der er ønske om at de 

udbreder information om samarbejdet, og der efterlyses diskussion, forslag 

og drøftelse af samarbejdet lokalt.  
 



Nordisk Kulturfond 
Benny Marcel er direktør for fonden, der blev oprettet i 1955. Fonden støtter projekter, der omfatter 

samarbejde mellem flere lande. Digitaliseringen har betydet meget for antallet af projekter og ansøgninger. 

I 2017 arbejder man med et projekt om håndværk – kaldet Homemade. Ligeledes støtter man projektet PULS 

i 2017-2019. Det er et projekt med livemusik i Norden og man støtter spillesteder såvel som artister med 9 

mill. kr. 

 

Om Skåne-Sjælland samarbejdet 
Susanne Prip-Madsen er formand for Foreningen Norden i København og Fredrik Jakobsen er formand for 

foreningerne Norden i Skåne. 

De er medlemmer af arbejdsgruppen Skåne-Sjælland, der har til formål at påvirke politikerne til at 

samarbejde i Norden – f.eks. ved at skrive artikler i aviserne. Derudover har arbejdsgruppen en samordnende 

rolle, f.eks. ved at afholde debatmøder om aktuelle spørgsmål og afholde gæstebud. 

De efterlyste emner og aktiviteter fra lokalafdelingerne. Det fine fremmøde til dagens informationsmøde, 

viste at der var interesse. Susanne og Fredrik opfordrede os til at udveksle information om arrangementer.   

 

 
 

Julen i Norden 

 

Her er lidt indtryk fra vores hyggelige julearrangement på Humlebæk Bibliotek.    Fotos: Heidi Ølgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden læste op fra Nissebanden i Grønland og Peter Brandt akkompagnerede os til glade julesange. 

Nordens Hus har adresse Ved Stranden 18 lige overfor Christiansborg Slot. Huset blev bygget i 1795 og 

var en overgang hotel. Her havde H. C. Andersen også sin gang.                                     

I 1884 arbejdede Herman Bang i huset for Nationaltidende. Herfra var han vidne til Christiansborg Slots 

brand.  
 



 

Din forening er gået i gang med at planlægge en tre-dages 

busrejse rundt om Vättern. 

Senest den 1. april skal vi vide, om du vil med.  

Vi gennemfører rejsen, hvis der den 1. april 2017 er mindst 25 

tilmeldte, som har betalt et depositum på 1000 kr. pr. person til 

foreningens konto 1551 7107110 

Foreningens tovholder: Dorte Demant, bestyrelsesmedlem i 

lokalafdelingen. Teknisk arrangør: Riis Rejser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil med, kan du kontakte Dorte Demant på e-mail dortedemant@privat.dk  

eller på mobil 20978126. 

Vil du med i bussen til Sverige og Vättern rundt 22. – 24. August?  
 

Foreløbigt program: 

Tirsdag den 22. August: Vi mødes tidligt på Humlebæk station og kører i bus til byen Vadstena, 

som ligger på østsiden af Vätteren, hjemstedet for Birgittiner ordenen. Undervejs i bussen beretter 

foreningens medlem Bent Skov Larsen om Den Hellige Birgitta, om nonneordenens opståen og 

tilknytning til Vadstena. Vi besøger klostret og slottet. 

Vi spiser aftensmad og overnatter hotel på hotel i Vadstena. 

Onsdag den 23. august: Efter morgenmad på hotellet fortsætter vi rejsen nord om søen. Gør stop 

ved Göta-kanalen og fortsætte videre mod Karlsborg fæstningen på vest siden af søen. Derfra 

videre mod Skövde i Västergötland, hvor vi spiser aftensmad og overnatter på hotel meget tæt på 

naturområdet Billingen. 

Vi er nu i det område mellem Vätteren og Väneren, der også kaldes Sveriges vugge. Det er også 

her Jan Guillous romantrilogi om tempelridderen Arn udspiller sig. 

Torsdag den 24. august: Efter morgenmad besøger vi Varnhem klosterkirke og domkirken i 

Skara. 

Derefter kører vi hjemover, med stop i naturskønne områder, måske også med stop i Borås, 

Sveriges svar på Herning hvad tekstilvirksomheder angår. Hjemkomst til Humlebæk station tidlig 

aften. 

Foreløbig pris: 3.700 kr. per person i dobbeltværelse ved 25 tilmeldte med halvpension. 

Halvpensionen gælder fra og med aftensmad den første dag til og med morgenmad den sidste dag. 

For ikke-medlemmer er prisen 3.950 kr. Bliver vi flere end 25, bliver prisen lidt mindre. 

Vi har rejselederassistance med hjemmefra. 

Prisen dækker alle udflugter eksklusiv entreer. Alle lovpligtige skatter og afgifter. 

Prisen inkluderer ikke frokoster, entreer, drikkevarer, rejseforsikring, afbestillingsforsikring. 

Foreningen vil sammen med rejsens pris opkræve beløb til entréer, som kommer til at indgå i 

programmet. Formentlig ca. 250 kr.  Dermed kan vi hurtigere købe entrébilletter på stedet. 

Tilkøbsmuligheder: 

Enkeltværelse 930 kr. 

Rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer: Kontakt Dorte Demant. 

 

tel:1551%207107110
mailto:dortedemant@privat.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underfulde indgange til underverdenen 

 

Heidi Ølgaard er altid på udkik efter smukke kloakdæksler. Her har vi udvalgt nogle af de 

mange skønne eksempler på kunst i hverdagen, som vi ofte overser. 
 

Herover Kristiansand   Herunder Höganäs                            Herover Helsingborg  Herunder Ålesund 

Herover Malaga   Herunder Westfalen                            Herover Mindeplade Barcelona  Herunder  Trondheim 



Finland –  Suomi  100 år 
 

I marts kommer Taina Hvidlykke og fortæller om Finlands selvstændighedshistorie. Det er en 

spændende og blodig historie med undertrykkelse, krige og borgerkrig. 

Her er et ganske lille udvalg af bøger, der fortæller historien om Finland og finnerne i de 

sidste 100 år. 
 

Kati Hiekkapelto 

Kolibrien. Turbine, 2014. 362 sider. 

I denne krimi får vi udover en spændende historie også et indtryk af Finland i dag.  

I bogen får vi meget at vide om de problemer, som Finland har fælles med andre 

vesteuropæiske lande – integration af flygtninge og indvandrere med en anden 

kulturel baggrund. Hovedpersonen – kriminalbetjenten Anna Fekete – er selv 

flygtning fra det tidligere Jugoslavien. 

 

 

Kjell Westö 

Luftspejling 38. Batzer & co., 2014. 398 sider. 

Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune. Året er 1938. En dag hører hun en 

stemme på advokatkontoret, som vækker ubehagelige minder fra hendes unge år under 

borgerkrigen.. Hvordan kan hun tage hævn? Kjell Westö modtog i 2014 Nordisk Råds 

litteraturpris for bogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Claes Johansen 

Finland og den totale krig : 1939-1945. Gyldendal, 2013. 413 sider. (95.96) 

Analyserer og udlægger militære og politiske begivenheder og baggrunde fra Finlands deltagelse i den 

2. verdenskrig, bl.a. omlandets stilling mellem stormagterne og i forhold til de nordiske broderlande, om 

frygten for at miste selvstændigheden og om den indre splittelse efter borgerkrigen 1917-1918. 

 

William R. Trotter 

Den finske vinterkrig: 1939-1940. Borgen, 2004. 352 sider. (95.96) 

Den amerikanske historiker beskriver 100 dages indædt kamp mellem den finske hær og den russiske 

overmagt i uvejsomt terræn og barske vinterforhold, en kamp der også omfattede frivillige fra Norge og 

Sverige. 

 

Jakob Eberhardt 

Den blodrøde flod: danske øjenvidner til Den Finske Borgerkrig i 1918. Gyldendal, 2014. 295 sider. 

Den finske borgerkrig i 1918 beskrevet gennem danske øjenvidner (danske bosiddende i Finland, 

journalister, sygeplejersker og læger) og via beretninger fra frivillige danske soldater, der deltog i 

kampene eller var vagter i interneringslejre efter krigen. 

             

                                                                 

https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Kati%20Hiekkapelto%22

