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Møde med Minister for nordisk Samarbejde 

Karen Ellemann 

Fredag den 23. april kommer den nye 
nordiske samarbejdsminister på besøg i 
Malmøgade. Foreningen NORDEN glæder 
sig til at byde den nye minister velkommen på 
landskontoret, hvor landsformanden vil 
fortælle om foreningens arbejde og visioner 
for det nordiske samarbejde. Også 
udvisningssagen, hvor vi skrev et brev til 
hende i sin tidligere egenskab af Indenrigs- og 
Socialminister (se http://www.foreningen-
norden.dk/dokumenter/brev_til_minister_om_
udvisninger.pdf) , vil blive taget op. Alt tyder 
på, at vi får et godt samarbejde med den nye 
minister. 

Nordisk Råds litteraturpris 

Vinderen af den prestigefyldte nordiske pris 
offentliggøres på et pressemøde direkte efter 
bedømmelseskomiteens møde i Helsingfors 
30. marts 2010. 
 
Følgende værker er nomineret til Nordisk 
Råds litteraturpris 2010: 
Fra Danmark: Peter Laugesen, Fotorama og 
Ida Jessen, Børnene. 
Fra Finland: Sofi Oksanen, Puhdistus og 
Monika Fagerholm, Glitterscenen. 
Fra Island: Einar Kárason, Ofsi og Steinar 
Bragi, Konur.  
Fra Norge: Karl Ove Knausgård, Min kamp1 
og Tomas Espedal, Imot kunsten.  
Fra Sverige: Steve Sem-Sandberg, De fattiga 

i Łódź og Ann Jäderlund, Vad hjälper det en 
människa om hon häller rent vatten över sig i 
alla sina dagar. 
Fra Færøerne Gunnar Hoydal, Í havsins 
hjarta. 
 
Nordisk Råds litteraturpris er på 350.000 
danske kroner. Vinderen modtager prisen 
under Nordisk Råds session i Reykjavik i 
begyndelse af november 2010. 

Nordisk forbundsstat får ny næring  

Den svenske samfundsdebattør og historiker 
Gunnar Wetterberg udfolder nu sin vision om 
en ny nordisk forbundsstat i Nordisk 
Ministerråds og Nordisk Råds årbog 2010, der 
udkommer til efteråret.  

Wetterbergs to debatartikler om en ny nordisk 
union i Dagens Nyheter i efteråret skabte så 
stor opsigt og opmærksomhed, at han nu er 
blevet bedt om at uddybe sine idéer og tanker 
i årbogen. 

Foreningen NORDENs landsstyrelse havde 
en drøftelse af forslaget på sit møde den 6. 
marts i Odense, hvor der var støtte til ideerne. 
I et oplæg til Nordisk Råds præsidium foreslår 
Foreningen NORDEN bl.a. at Nordisk Råd 
igangsætter et forstudie om de tanker, Gunnar 
Wetterberg er kommet med. ”En nordisk 
union kan have mange former, ligesom den 
europæiske ditto. Målet er ikke en ny 
Kalmarunion med Dronning Margrethe den 
Anden som statsoverhoved. Kalmarunionen 
døde for 600 år siden. Men en moderne 
unionstænkning, lagt ind i det nordiske 
samarbejdes dagsorden, kan virke 
forberedende på den moderne 
globaliseringstænkning. Det bør analyseres, 
så de nordiske lande forbereder sig til de nye 
globale, internationale, regionale og 
nationale rammer, som med hastige skridt er 
på vej, og som på vitale områder vil ændre 
den 200 år gamle nationalstatstænkning, som 
vi på godt og ondt er på vej væk fra.” 
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Den nordiske kulturarv skal sikres  

Bente Dahl fra Nordisk Råds Kultur og 
Uddannelsesudvalg, opfordrer de nordiske 
regeringer til at etablere en elektronisk 
platform til udbredelse og opretholdelse af 
den ’oprindelige’ nordiske kulturarv.  

Der er en overhængende fare for at 
traditionelle håndværkskundskaber, som er 
praktiseret igennem generationer, vil 
forsvinde indenfor få år, hvis der ikke gøres 
noget, pointerer Bente Dahl. Derfor vil 
Nordiske Råd igangsætte en række initiativer, 
der skal styrke netværket og samarbejdet 
mellem bl.a. uddannelsessteder og 
arbejdsgivere, sådan der også i fremtiden vil 
være urmagere, violinbyggere, stukkatører, 
hjulmagere, sølvsmede m.fl. at finde i 
Norden.  

Kalenderoversigt 
 
April 
17. april 
FNF præsidiemøde 
Flekke, Norge 
23. april 
Møde med den nordiske minister 
København 
27. april 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
29. april 
Dansk Folkeoplysnings Samråd årsmøde 
København 
_____________________________________ 
Maj 
4. maj 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 
5. maj 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
29. maj 2010 
Repræsentantskabsmøde 
Århus 
_____________________________________ 

Juni 
3. juni 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
9. juni 
Konstituerende landsstyrelsesmøde 
Odense 
_____________________________________ 

August 
6. – 8. august 
Nordisk Træf 
Tavastehus, Finland 
_____________________________________ 
September 
11. – 12. september 
FNF styreseminar 
København 
25. – 28. september 
Bok- og Biblioteksmässan 
Göteborg 
27. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
_____________________________________ 

Oktober 
30. oktober 
Tillidsmandsdag for Foreningen 
NORDENs formænd og tillidsfolk 
Vejle 
_____________________________________ 
November 
2. – 4. november 
Nordisk Råds session  
Reykjavik 
8. november 
Skumringstime 
Hele Norden 
UGE 45 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
_____________________________________ 
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