
Foreningen NORDEN 100 år
Foreningen NORDEN bliver 100 år 
i 2019.

Foreningen NORDEN blev startet 
som en fredsbevægelse i Danmark, 
Sverige og Norge kort efter afslut-
ningen af 1. verdenskrig.

I Danmark blev Foreningen NOR-
DEN officielt stiftet den 15. april 
1919. Foreningen er to gange 
indstillet til Nobels Fredspris for 
arbejdet for at skabe internationale 
relationer, der kunne modvirke krig 
og ufred.

Foreningen har til formål at styrke 
og udvikle de nordiske folks sam-
arbejde indadtil og udadtil.

Hovedarbejdsområderne er centre-
ret om det folkelige, kulturelle og 
erhvervsmæssige samarbejde.

Foreningen lægger vægt på, at det 
nordiske samarbejde ikke udeluk-
ker et bredere og mere globalt 
udsyn.

Foreningen har således rødder i 
fortiden, men også bud på nutiden 
og fremtiden.



Tilbage i tiden var der megen ufred 
mellem de nordiske lande, men i 
løbet af 1800-tallet voksede den 
såkaldte skandinavisme frem.

Under 1. verdenskrig lykkedes det 
alle de nordiske lande at holde sig 
neutrale og uden for det store ver-

Stærkere nordisk orientering
densopgør. Landenes regeringer fik 
så at sige et lærestykke i gensidig 
forståelse for neutrale landes vilkår.

Det samarbejde, som havde fundet 
sted i krigsårene 1914-18, satte be-
tydende kræfter i Danmark, Norge 
og Sverige sig for at fortsætte efter 

krigen. Nordiske erhvervsfolk, poli-
tikere og akademikere tog teten, og 
både i Danmark, Norge og Sverige 
blev der efter intense forberedelser 
oprettet nationale afdelinger af For-
eningen Norden i første halvdel af 
1919.  Snart efter udvidedes kred-
sen til også at omfatte Finland.

Foreningen NORDEN
Foreningen NORDEN i Danmark 
blev oprettet den 15. april 1919. 
Sammen med de tilsvarende 
organisationer i Sverige og Norge 
blev der hurtigt indledt et fælles 
arbejde for fredelig sameksistens 

NORDEN som folkelig organisation
Foreningen NORDEN fik en vold-
som opblomstring efter 2. ver-
denskrig, da erindringen om dens 
oprindelige formål atter var aktuel. 
Og på det tidspunkt gik foreningen 
fra at være en elitær til at være en 
bred folkelig forening.

I løbet af få år øgedes medlemstal-
let til mere end 50.000, og der etab-
leredes en række lokalafdelinger i 
tilknytning til landsforeningen.

Dette medførte endvidere, at der på 
initiativ af Foreningen NORDEN blev 
etableret en lang række venskabs-
forbindelser på tværs af de nordiske 
lande.

En af de mere betydningsfulde akti-
viteter centralt og lokalt var hjælpen 
til Finland og Norge i krigsårene.

og fælles politiske mål i Norden 
under mottoet "kendskab giver 
venskab".

I mellemkrigsperioden fungerede 
foreningen som en tænketank for 

den nordiske sag, og man anskaffe-
de i 1923 Hindsgavl Slot som fælles 
nordisk mødested.

Foreningen blev to gange, i 1933 og 
1934, indstillet til Nobels Fredspris.

Norske feriebørn modtages af Foreningen NORDEN i Odense 1946



Foreningen NORDEN var både som 
tænketank og som folkelig organi-
sation af afgørende betydning for 
etableringen af det officielle nordi-
ske samarbejde efter krigen.

Nordisk Råd blev grundlagt i 1952 
og Nordisk Ministerråd i 1971. Dette 
resulterede konkret i en nordisk 
pasunion, det fælles nordiske 
arbejdsmarked og muligheden for 
at opnå sociale ydelser i de øvrige 
nordiske lande. De mellemstatslige 
forhold blev fastlagt i Helsingforsaf-
talen i 1962.

Parallelt hermed etableredes For-
eningerne Nordens Forbund i 1965 
med henblik på at koordinere de 
nationale foreningers indsats i fæl-
les nordisk sammenhæng.

NORDEN som politisk pressionsgruppe

Ud over den politiske indflydelse 
har foreningerne NORDEN haft af-
gørende betydning for etableringen 
af et netværk med mange tusinde 
personlige relationer på kryds og 
tværs over landegrænserne.

Der er skabt flere hundrede ven-
skabsbyrelationer.

Hundredtusinder af skoleelever 
har gennem årene været på besøg 
i nordiske nabolande, og i mange 
tilfælde er der skabt livslange ven-
skabsrelationer.

Gennem Nordjobb søger årligt op 
imod 5.000 unge sommerjob i et 
naboland.

Der findes nu mere end 500 orga-
nisationer, som har nordisk samar-

NORDEN som netværksorganisation
bejde som formål, om end forenin-
gerne NORDEN fortsat er ene om 

at have nordisk samarbejde som sit 
hovedformål.

Kong Frederik IX åbner Nordisk Råds første session på Christiansborg den 13. februar 1953

Nordisk sommerlejr i Hillerød med entusiastiske unge 2010



100-års jubilæet markeres både 
kulturelt og idépolitisk.

Der igangsættes en idépolitisk og 
fremadrettet debat med inddragelse 
af foreningens medlemmer, lokalaf-
delinger og kredse, under overskrif-
ten Meget mere Norden.

I 100-året fremlægges et program 
om fremtidens nordiske arbejde.  

På selve jubilæumsdagen, den 15. 
april 2019, vil der være en officiel 

100 års jubilæet i 2019

Fakta om NORDEN

fejring. Dette vil være en fællesnor-
disk manifestation.

Frem mod 2019 iværksættes i øvrigt 
en række væsentlige initiativer.

Der udvikles et skolekoncept med 
nordisk perspektiv, i samarbejde 
med folkeskolen, og der sættes 
fokus på det nordiske erhvervssam-
arbejde.

De enkelte afdelinger og kredse 
iværksætter nordiske initiativer i 

samarbejde med de lokale kulturin-
stitutioner.

Og i samarbejde med vores søster-
foreninger i de øvrige nordiske lande 
styrkes bl.a. Nordjobb og Nordisk 
Biblioteksuge, ligesom der vil ske 
en koordineret indsats i forbindelse 
med folkemøderne på Bornholm og 
i de øvrige nordiske lande.

Der udgives endvidere en illustreret 
fremstilling af Foreningen NORDENs 
historie 1919-2019.

Foreningen NORDEN har et stærkt 
folkeligt mandat. Tilbagevendende 
opinionsmålinger viser, at der uæn-
dret er stor opbakning til det nordi-
ske samarbejde. 

Med sine 10.000 medlemmer er 
foreningen med til at sikre nordiske 
kærneværdier som tillid, åbenhed 
og folkestyre. Og foreningen har - 

NORDEN - den folkelige platform
sammen med søsterforeningerne  i 
de øvrige nordiske lande - skabt en 
folkelig følelse af nordisk samhørig-
hed. 

Der har i de seneste år været en 
markant stigende international 
interesse for de nordiske værdier og 
den nordiske velfærdsmodel. 

Dette afspejler sig også i FN's 17 
verdensmål, som sætter retning 
for den globale udvikling frem mod 
2030. 

Foreningens indsats er derfor mere 
aktuel end nogen sinde - som tæn-
ketank, som pressionsgruppe og 
som netværksorganisation.

Foreningen NORDENs formål er at 
styrke og udvikle de nordiske folks 
samarbejde indadtil og udadtil.

H.M. Dronning Margrethe II er for-
eningens protektor.

Foreningen har i Danmark 10.000 
medlemmer, fordelt på 100 lokalaf-
delinger og koordineret gennem 14 
kredse.

Samarbejdet med søsterforenin-
gerne i de øvrige nordiske lande 
sker gennem Foreningerne Nordens 
Forbund, der også varetager fælles 
interesser i forhold til Nordisk Råd 
og Nordisk Ministerråd.

Nordens Dag fejres hvert år den 23. 
marts. Datoen markerer underskri-
velsen af Nordens grundlov, Hel-
singforsaftalen, den 23. marts 1962

Det folkelig kontakt over lande-
grænserne har udmøntet sig i opret-
telsen af de nordiske venskabsby-
forbindelser, som senere blev model 
for internationalt venskabsbysamar-
bejde.

Læs mere om foreningen og for-
eningens aktiviteter på www.
foreningen-norden.dk
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