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Kære venner. 

Velkommen tilbage til endnu et aktivt NORDEN-år. Vi kan se, at I alle har været godt i gang 

med at planlægge 2016-2017 sæsonen, og der er fyldt op med mange gode og spændende 

arrangementer. En del arrangementer kan ses på http://foreningen-

norden.dk/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month. Men vi vil gerne have endnu flere til at 

lægge deres arrangementer op på hjemmesiden Vejledning i hvordan I kan lægge dem ind, 

findes på intranettet http://intra.foreningen-norden.dk/arrangementskalender/. Hvis alle 

arrangementer var der. Ville de for alvor vise en utrolig kvantitet og kvalitet i det lokale arbejde i 

vores forening. Vi regner med, at der i alt afholdes ca. 800 arrangementer på et år rundt om i 

Danmark. TAK for det – det er alt sammen jeres frivillige indsats, der gør forskellen. 

Landsformanden har i Berlingske været ude med ideen om, at slå de nordiske landes statsbaner 

sammen. Nyheden kan ses på http://foreningen-norden.dk/slaa-de-nordiske-statsbaner-sammen/.  

I november har vi så Nordisk biblioteksuge – endnu en uge fyldt med aktivitet. I Danmark er der 

dags dato tilmeldt 155 skoler og biblioteker! 

Venligste hilsner 

Redaktionen 

Debatkit til Danmarkskanon 
Der er hjælp at hente for alle, der vil arrangere en debat om Danmarkskanonen. Kulturministeriet 

stiller et debatkit til rådighed.  

Se Kulturministeriets hjemmeside https://www.danmarkskanon.dk/debatkit/, og I kan også læse om 

kanonen på https://www.danmarkskanon.dk/. Hvis du har lyst til at diskutere, hvilke værdier, 

traditioner og bevægelser, der har formet os i Danmark, og som er værd at tage med ind i fremtiden, 

kan du afholde din egen Danmarkskanon-debat. Debatkittet består af: en håndbog til værten for en 

kanon-debat, en tjekliste, en samtale-menu for debatten, en invitation, stikords- og billedekort og 

forslagskort. Man kan også kontakte Kulturministeriet, hvis man vil have hjælp og samarbejde til sit 

arrangement. Alle arrangementer kan komme på Danmarkskanonens hjemmeside. 

Ragnarok i Island 
Sigurdur Ingi Johannsson fra Fremskridtspartiet (Venstres og Det radikale Venstres islandske 

søsterparti) fik 4 måneder som statsminister inden han udskrev valg til Altinget til d. 29. oktober. 

Sigmundur Johannsson afløste Sigmundur David Gunnlaugsson som statsminister i april efter 

Gunnlaugsson trådte tilbage, efter at hans navn var blevet nævnt i de såkaldte Panama-papirer, der 

blandt andet drejede sig om penge i skattely. Det fik titusindvis af islændinge til at demonstrere 
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foran Altinget i Reykjavik i protest over Gunnlaugsson, hvorefter han nødtvunget måtte træde 

tilbage. Valget ventes ifølge analytikere at blive tæt. Mest spændende bliver det formentlig, hvor 

stor opbakning Piratpartiet får. I en periode efter de folkelige protester imod statsministeren, stod 

piratpartiet til at få op til 40 - 43 procent af stemmerne.   
Partiet blev stiftet i 2012 i kølvandet af den islandske finanskrise og ventes at føre valgkamp for en 

øget indsats mod korruption. Partiet vil hverken kaldes højre-eller venstreorienteret. Piraterne 

kæmper blandt andet for at indføre mere direkte demokrati, en ny forfatning og for at give asyl til 

Edward Snowden. 

 

Man kan ikke flytte bjerge – eller kan man? 

Finland markerer sit 100-års jubilæum i hele 2017. Selve nationaldagen er d. 6. december 2017 og 

de nordiske lande overvejer i øjeblikket, hvordan nationaldagen skal markeres. Fra midten af det 13. 

århundrede til 1807 var Finland en del af det svenske kongerige. I begyndelsen af det 19. 

århundrede kom Sverige og Rusland i krig med hinanden i det, der kendes som den finske krig 

(1808-09). Rusland sejrede, og Finland blev derefter et selvstyrende storfyrstendømme i 

personalunion med det russiske kejserrige. Efter oktoberrevolutionen i Rusland i 1917 erklærede 

Finland sig selvstændigt i december 1917. 

Norges regering overvejer, at flytte den norske grænse 40 meter, og dermed give Finland en ny 

bjergtop, der vil blive Finlands højeste punkt, i jubilæumsgave. Med 1324 meter over havoverfladen 

er Finlands højeste punkt Hálditšohkka, der er en del af det store bjergfjeld, Halti. Hálditšohkkas 

bjergtop er lige nu norsk territorie, men ved at rykke grænsen 40 meter op af bjergsiden, vil 

bjergtoppen befinde sig i Finland. Det vil give Finland et nyt højeste punkt, da Hálditšohkkas 

bjergtop er 1331 meter over havoverfladen – altså 7 meter højere end Finlands nuværende højeste 

punkt. Idéen blev foreslået af geofysikeren Bjørn Geirr Harsson, der, siden han i 1972 fløj over 

fjeldet, har undret sig over placeringen af grænsen. Flere lokale politikere støtter op om idéen, og 

den offentlige reaktion har været overvældende positiv i både Norge og Finland.  Statsminister Erna 

Solberg, Høyre har sagt, at hun vil overveje forslaget, hvis de formelle spilleregler kunne 

overholdes. Michael Tetzchner, Høyre mener, at det må være en vittighed fra statsministerens side. 

Tetzchner understreger at den norske grundlov umuliggør idéen, da der står, at Norge er udeleligt. 

Juraprofessor ved Norges Arktiske Universitet, Øyvind Ravna, udtaler dog, at paragraffen ikke 

gælder, når der bare er tale om en mindre justering af grænsen. 

Kalenderoversigt

SEPTEMBER 

9. september 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

12. september 

Uddannelsesudvalget 

Brande 

26 – 27. september 

FNF administrative kollegie 

København 

OKTOBER 

8. oktober 

Landsstyrelsesmøde 

Odense 

NOVEMBER 

14. – 20. november 

Nordisk Biblioteksuge 

Hele landet 

19. november 

TILLIDSMANDSDAG 

Vejle 
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