
 
 

Foreningen NORDEN 

 Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre 

nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt 

et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden 

under mottoet ”Kendskab giver venskab”. Stifterne håbede, at man ved 

øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere 

blev Foreningen NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende 

områder Åland, Færøerne og Grønland. 

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels 
fredspris. 

 Foreningens formål er beskrevet i vedtægternes § 1. Det er: "… på alle om-

råder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil." 

Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs 

af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, in-

formation, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm. 

 

 Foreningen NORDEN fik en voldsom opblomstring efter 2. Verdenskrig, da 

erindringen om dens oprindelige formål atter en elitær til at være en bred 

folkelig forening. 

 

 Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de 

nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, ligesom for-

eningen var primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion, 

det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tan-

kerne om et nordisk fællesmarked. 

Nordisk Råd: Det officielle nordiske samarbejde.  

 



 
I København ligger hovedsædet for det officielle nordiske samarbejde, i form 

af de to store nordiske institutioner, Nordisk Råd (stiftet 1952) og Nordisk 

Ministerråd (stiftet 1971). De nordiske parlamenter i de folkevalgte parla-

mentarikere samarbejder i Nordisk Råd, mens de nordiske regeringer og 

ministre samarbejder i Nordisk Ministerråd. 

 

 Foreningen NORDENS formand er Karen Ellemann, MF (indtil maj 2015) 

 

 Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. er Foreningen NORDENs 
protektor. 

 

 I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og knap 13.000 person-

lige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere 

end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens 

arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter ”familien” en selvstændig 

ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der har medlemmer 

fra hele lande. 

Foreningen NORDEN kan med sit historiske fundament også være svar på 

nutidens og fremtidens udfordringer. 

 Her kan I se opbygningen af foreningen: 

o Landsforeningen, Foreningen NORDEN, Vandkunsten, 1467 Køben-

havn K 

o Repræsentantskabet (delegerede fra hver lokalafdeling og støtte 

virksomhed) 

o Landsstyrelsen (heri sidder medlemmer der er valgt af repræsentant-

skabet, kredsene og forretningsudvalget)  

o Forretningsudvalget (består af landsformanden og seks medlemmer, 

hvoraf de 4 er kredsvalgte) 

o Kredsene (f.eks. Fynskredsen med de 5-6 lokalforeninger) 

o Lokalforeningerne 



 
  

 Foreningen Nordens Forbund, FNF, har en lang tradition for at tilrette-

lægge samarbejdet mellem Foreningerne Norden i de 5 nordiske lande og i 

de 3 selvstyrende områder. (Norge-Sverige-Finland-Island-Danmark, de 3 

selvstyrende områder Åland, Grønland og Færøerne) 

 

 FNU er Foreningen NORDENs ungdomsorganisation for alle unge med inte-

resse for Norden og nordisk kultur. FNU arrangerer en mængde aktiviteter 

med nordiske temaer og giver rig lejlighed for at møde unge fra de andre 

nordiske lande. 

 Ungdomsudveksling "Nordjobb" 

Er du mellem 18 og 28 år gammel, og har du lyst til at møde unge fra hele 

Norden, mens du arbejder en sommer i et andet nordisk land? Så er Nord-

jobb noget for dig. 

Nordjobb formidler sommerjob, bolig og kultur og fritidsprogram i et andet 

nordisk land til unge mellem 18-28 år. 

Programmet arbejder for at øge mobiliteten på det nordiske arbejdsmarked 

og for at forbedre sprogkundskaber og viden om kultur i Norden. Sagt på 

en anden måde er Nordjobb et projekt, som har/kan skabe mange ”nordi-

ske” solstrålehistorier, bl.a. livslange venskaber. 

 Hallo Norden                                                                    

Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Hallo Norden, administreres af 

Foreningen NORDEN. 

Hallo Norden kan hjælpe dig hvis du skal flytte, arbejde eller studere i Nor-
den.                                                                                      

På Hallo Nordens netsider kan man finde oplysninger om hvordan man 

søger job i Island, hvordan man får børnepenge hvis man flytter til Norge, 

om man har ret til at få danske dagpenge udbetalt i Finland mens man sø-

ger job, hvordan man søger ind på en uddannelse i Sverige osv. 

http://www.nordjobb.org/da/ansoekare
http://www.nordjobb.org/da/bostad
http://www.nordjobb.org/da/ansoekare/kulturprogram
http://www.norden.org/da/norden-for-dig


 
 

Årligt besvarer Hallo Norden cirka 4.000 spørgsmål og har 600.000 besø-

gende på deres hjemmesider. 

Ud over at besvare spørgsmål arrangerer Hallo Norden seminarer for tjene-

stemænd og sagsbehandlere, og man arbejder med at identificere og gøre 

opmærksom på grænsehindringer mellem de nordiske lande 

Hallo Norden har kontorer i København, Helsingfors, Reykjavik, Oslo, 

Stockholm, Mariehamn og Torshavn. 

 VELKOMMEN til Norden. Ved alle dansk/tyske grænserovergange vises de 

5 nordiske flag, der markerer at du kører ind i Norden.  

Foreningen NORDEN sørger for dagligt at flagene hejses og nedtages. 

 De fem nordiske træer 

Rundt om talerstolen på Skamlingsbanken står der fem grupper af træer, 

der symboliserer de fem nordiske landes uadskillighed. Træerne er: 

o Bøg for Danmark, 

o Birk for Sverige, 

o Gran for Norge, 

o Ene for Finland 

o Røn for Island. 

 
 

 ”Morgengry” og "Skumringstid"  

De korte mørke efterårs- og vinterdage har vi til fælles i Norden. I tidligere 

tider – før TV og computere blev en del af vores hverdag – var højtlæsning i 

de mørke vinteraftener en udbredt nordisk tradition. Mandag i uge 46 giver 

vi hvert år, den gamle nordiske fortælletradition nyt liv med arrange-

menterne Morgengry og Skumringstime. 

Et udvalg fra hvert af de nordiske lande har i fællesskab udvalgt tekster til 

højtlæsning for henholdsvis børn og voksne. 



 
 

Hvert år har sit eget tema og der skiftes mellem forfatterne fra de nordiske 

lande. 

  

Morgengry starter præcis kl. 9 på skoler og biblioteker over hele Norden, 

hvor børn og unge kan lytte til den samme populære børnebog, som na-

turligvis læses på det enkelte lands eget sprog. 

Skumringstimen afholdes på mere end 2200 biblioteker og andre samlings-

steder i Norden og Baltikum. 

Præcis kl. 19 læses den samme tekst. Måske er det verdensrekord i højt-

læsning, når man nøjagtig på samme tidspunkt lytter til den samme tekst. 

– også her på det enkelte lands sprog.  

   

I 2015 er det 19. gang Skumringstimen bliver afholdt.  

 

En sand nordisk skumringstime, hvor deltagerne stemningsfuldt lytter til 

den traditionsrige historiefortælling i stearinlysenes skær. 

 

 



 
 

 Det nordiske venskabsbysamarbejde  

Ideen med lokalt forankret kontaktskaben over de nordiske landegrænser 

blev fostret i 1920erne, og den første venskabsbyforbindelse blev etableret 

mellem Thisted og Uddevalla i Sverige i 1939. Efter 2. verdenskrig blev 

ideen videreudviklet, og i løbet af ganske få år opstod en lang række ven-

skabsbyforbindelser mellem kommunerne i Norden under parolen ”kend-

skab giver venskab”. I dag indgår næsten 1000 nordiske kommuner i en 

nordisk venskabsbykæde. Men bl.a. den sidste kommunesammenlægnin-

gen i Danmark, såvel som i de andre nordiske lande, har desværre gjort det 

vanskeligere at bevare det mangeårige positive venskabsbysamarbejde. 

Bodil & Merete februar 2015 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 


