
Foreningen NORDEN  
 

 

 

REFERAT AF 

Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde 
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BEST WESTERN, Kirketorvet 10 - 18, 7100 Vejle    

 
Repræsentantskabet blev budt velkommen af Landsformanden Mogens Jensen, der også indledte 

fællessangen, og fulgte op med en fælles fødselsdagssang til Kronprins Frederik i anledning af hans 50 års 

fødselsdag samme dag. 

  

AD DAGSORDENENS PUNKT 1) VALG AF DIRIGENT 

 

Mogens Jensen foreslog Peter Palshøj til dirigent. 

 

Peter Palshøj blev valgt og overtog dirigentstolen. Han takkede for valget og konstaterede, at mødet var 

lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt jf. vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært repræsentantskabsmøde 

holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts.”  

   

AD DAGSORDENENS PUNKT 2) LANDSFORMANDENS BERETNING OM 

VIRKSOMHEDEN 

 

Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til deltagerne på forhånd. (Beretningen 

kan ses på foreningens hjemmeside). 

 

Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Mogens Jensen, der aflagde den mundtlige beretning 

(bilag 1). 

 

Efter formandens beretning fortalte generalsekretæren om forberedelserne af foreningens 100 års 

jubilæum.  

 

Efter beretningen var der debat. 

 

Susanne Prip Madsen takkede for beretningen, og understregede især beretningens ord om, at vi skal 

informere mere om Norden. Det er godt med aktiviteterne og rejserne, men vi skal ikke glemme vores 

særlige forpligtelse på at informere. Og så fortalte hun om forberedelserne af årets folkemøde på 

Bornholm. 

 

Villy Dall takkede også for de tre beretninger. Kreds midt/nord havde indsendt to forslag. Det første gik 

ud på, at man bør stoppe med at kræve, at man skal anmode om at få sine penge udbetalt. Det er 

ydmygende og arbejdskrævende, at man skal bede om at få egne penge refunderet. Det andet gik på, at 

nabosprog bør opprioriteres. At tilføje svensk (eventuelt også norsk) til listen af sprogmuligheder på HF 

og måske også andre gymnasiale uddannelser må være administrativt overkommeligt. 

 

Elisabeth Espedal mente, at landsstyrelsens beslutning om at inddrage økonomien fra nedlagte afdelinger 

i landsforeningens økonomi stred mod vedtægterne, som siger at midlerne overføres til den afdeling, der 

overtager medlemmerne. 
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Christian Juhl gav en hilsen fra Enhedslistens folketingsgruppe. Vi får meget nytte af samarbejdet med 

Foreningen NORDEN, og han understregede især Nordens folkelige legitimitet, og bemærkede, at 

internationalt samarbejde skal være folkeligt forankret. Han nævnte også de voldsomme besparelser 

Nordisk Råd var udsat for, og som desværre også fik konsekvenser for flere aktiviteter, f.eks. Nordisk 

Institut for Asienstudier, der er truet af lukning og som ellers er et godt eksempel på nordisk samarbejde 

på universitetsniveauet, hvor ”små” uddannelser kunne reddes gennem nordisk samarbejde. Men han 

glædede sig over Nordisk Råds initiativer på områder som sygehuse, bakterier og resistens, hvor man har 

igangsat fælles forskning for at finde alternativer til den nuværende medicin; i forbindelse med 

forhandlinger med selskaber, som leverer medicin til offentlige sygehuse om lavere priser og et projekt 

mod menneskehandel. 

 

Merete Riber takkede for formandsberetningen og den skriftlige beretning. Hun fortalte om arbejdet med 

Nordisk Litteraturuge, om bøgerne, plakaten og teksterne. Der var d.d. 254 tilmeldte institutioner og gav 

en kraftig opfordring til at melde sig til på Litteraturugens hjemmeside.  

 

Grethe Hald takkede også for beretningerne og beklagede i den grad de nedskæringer, som foregår på 

universitetsniveau, når det drejer sig om nordiske studier og nordiske sprog. 

 

Flemming Krogh Rasmussen understregede vigtigheden af at få de unge med i fejringen af jubilæet til 

næste år. Det må tænkes ind i hver enkelt aktivitet. 

 

Frants Hagen Hagensen takkede for beretningen, og informerede om forberedelserne af Sct. Hans aften i 

Frederiksberg Have, som samler tusindevis af besøgende, og som i år har Foreningen NORDENs 

landsformand Mogens Jensen som båltaler. Han fortalte også, at lokalafdelingen havde fået en aftale med 

kommunen om flagning og udstilling i forbindelse med Nordens Dag den 23. marts. 

 

Jørgen Storm takkede ligeledes for beretningerne og fortalte om Egedal afdelingens arbejde med 100 års 

jubilæet 2019.  

 

Jens Utoft fortalte om kulturmødet på Mors i august, hvor Foreningen NORDEN vil være stærkt 

repræsenteret. Han takkede forretningsudvalget for støtten og formanden for, at han ville bidrage med at 

være til stede og deltage i mødet. 

 

Fritze Lundstrøm takkede for beretningen og understregede vigtigheden af, at vi fik henvendt os til 

skolerne og gymnasierne om jubilæet, og at det skulle ske nu, hvis det skulle med i skolernes planlægning 

for skoleåret 2018/19. 

 

Lisa Juhler var ligeledes interesseret i arbejdet med skolerne i forbindelse med jubilæet, og mente, at der 

havde været et projekt under opsejling på dette. 

 

Peter Jon Larsen svarede på de administrative spørgsmål. I forbindelse med mellemregnskaberne med 

lokalafdelingerne vil vi nu udbetale pengene til lokalafdelingerne automatisk, når vi modtager formandens 

beretning, referat, regnskab og konstitueringsliste fra lokalafdelingerne. Der bliver tænkt på unge i 

forbindelse med forberedelserne af aktiviteterne i forbindelse med jubilæet, men vi skulle nok tage det 

endnu mere med. Mht. landsstyrelsens beslutning om at inddrage pengene fra afdelinger, der havde været 

nedlagt i mange år, så fulgte det vedtægterne, da der netop ikke var nogen afdelinger, der ville overtage 

medlemmerne. Der hvor en anden afdeling overtager, fusionerer eller administrerer i en kortere eller 

længere periode tilfalder pengene selvfølgelig den afdeling, der på den ene eller anden måde tager ansvar 

for de medlemmer, der er. I forbindelse med skoleinitiativet under jubilæet var det helt rigtigt, at vi havde 

arbejdet med at få det i gang inden og under jubilæumsåret, men vi havde desværre ikke fået de midler, 

der var nødvendige for at få projektet i gang. 
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Mogens Jensen glædede sig over den positive debat, og især understegningen af, at vi havde en vigtig 

informationsopgave som forening. Han var også enig i, at vi skulle prioritere undervisningen i nordiske 

forhold og sprog på alle niveauer i undervisningssystemet, hvilket vi også gjorde. Vi følger løbende med i, 

hvad der sker, og vi understreger gang på gang Danmarks forpligtelse i forbindelse med 

Helsingforsaftalen til at have dette med. Han takkede for hilsenen fra Enhedslisten og for redegørelsen fra 

Nordisk Råd. Det er godt med skåltalerne i det nordiske, men de skal også følges op af andet end 

besparelser og nedlæggelser af institutioner. Og Foreningen NORDEN er selvfølgelig med i en protest 

over Københavns Universitets nedlæggelse af undervisningen i oldislandsk, gammeldansk, moderne 

islandsk og færøsk. Han ville skrive et brev til ledelsen på Københavns Universitet og ministeren. Han var 

enig i, at vi skal tage de unge med i vores aktiviteter, men vi skulle ikke glemme dem på 60+, især ikke 

fordi de udgør en større og større del af den samlede befolkning og holder sig længere friske. Han 

understregede især vigtigheden af, at jubilæumsfejringen til næste år ses som en offensiv både nordisk, 

nationalt og ikke mindst lokalt. Vi skal vise, vi er her, vi skal vise, at der stadig er brug for os. Og så skal 

vi få flere medlemmer og større opmærksomhed. 

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt beretningerne. 

 

Derefter var der frokost. 

 

Efter frokost indledtes mødet med en hilsen fra Foreningerne Nordens Forbunds forbundssekretær 

Henrik Wilén. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 3) LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGI 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at der ikke var forslag 

til ændringer. 

 

Repræsentantskabet vedtog Strategien.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 4) FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 5) FORSLAG TIL BEHANDLING JF. § 7, STK. 4. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 6) GODKENDELSE AF REGNSKABER 

 

Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2017, der lå som bilag til den kommenterede 

dagsorden sammen med revisionsprotokol og udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer. Han henviste 

også til, at landsstyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse. 

 

Generalsekretæren forelagde regnskaberne. 

 

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 7) VEDTÆGTSÆNDRINGER 
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Generalsekretæren forelagde vedtægtsændringsforslaget, som var rent teknisk, nemlig at vores 

nuværende vedtægter ikke siger noget om, hvad en evt. økonomi skal bruges til ifald foreningen opløses. 

Det medfører, at vi ikke kan modtage arv uden betaling af skat. Derfor foreslår landsstyrelsen et tillæg til 

vedtægternes § 15, stk. 3, som lyder: ”I tilfælde af Foreningen NORDENs opløsning skal et eventuelt 

likvidationsprovenu eller overskud overdrages til en anden forening, der er hjemmehørende i Danmark 

eller EU/EØS, som har et almennyttigt formål, der ligger i forlængelse af Foreningen NORDENs 

formålsparagraf.”  

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt vedtægtsændringen. 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 8) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor det fremgår, at Repræsentantskabet i 

1984 vedtog, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af 

Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2016 med virkning for 2017, skal 

kontingenterne reguleres på ny i 2018 med virkning for 2019. 

 

Forbrugerprisindekset steg fra 2015 – 17 med 1,9 % (brugt vejledende). 

 

Repræsentantskabet vedtog følgende ny satser: 

 

Kontingentformer Kontingent for 

indeværende 

periode 

Kontingent 

fra 1.1.2019 

Personligt medlemskab: 

 285 kr. pr år 295 kr. pr år 

Husstandsmedlemskab: 

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det 

fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen 370 kr. pr år 390 kr. pr år 

Pensionistmedlemskab: 

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen 

samt førtidspensionister 185 kr. pr år 195 kr. pr år 

Pensionistpar-medlemskab: 

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 

yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionistpar. Der 

fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 225 kr. pr år 240 kr. pr år 

Støttemedlemmer: 

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler 

kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og 

landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med 

landsforeningen   

Skolemedlemmer: 

Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb 

af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og 

evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere 

Skoler med under 100 elever 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 

Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-

materiale og tilbud om nordiske arrangementer 395 kr. pr år 395 kr. pr år 
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Kontingentfordelingen fremgår af vedtægterne. 

 

Repræsentantskabet vedtog, at kredsenes medlemstilskud i lighed med tidligere også i 2019 vil være 5 

kr. pr medlemskab. 

 

Repræsentantskabet vedtog landsstyrelsens forslag om, at Foreningen NORDEN i forbindelse med 

jubilæumsåret indfører et gratis intromedlemskab for nye medlemmer, som så følges op af en 

hvervekampagne. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 9) GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET 

LØBENDE ÅR OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR 

 

Dirigenten henviste til justeret budget for 2018 og for 2019, samt forslag til budget for 2020. 
Generalsekretæren forelagde forslagene. 

Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  

 

Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter uden ændringer. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 10) VALG AF LANDSFORMAND 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at Mogens Jensen 

havde accepteret genvalg og der var ikke ved tidsfristens udløb modtaget yderligere forslag til nyvalg.  

 

Mogens Jensen blev valgt med akklamation. 

 

Mogens Jensen takkede for valget. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 11) VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og konstaterede, at Repræsentantskabsmødet i 

henhold til vedtægternes § 10 stk. 2 vælger indtil 15 landsstyrelsesmedlemmer.  

 

Landsstyrelsen foreslår: 

Liv Holm Andersen (RV)  

Line Barfod 

Lars Barfoed (KF)   

Villum Christensen (LA) 

Bente Dahl  

Christian Juhl (EL)  

Karen Klint 

Turid Leirvoll (SF)  

Jacob Lund (S)  

Susanne Prip Madsen 

Jan Erik Messmann (DF) 

Erik Nielsen (KL)  

Ulla Sandbæk (AL)  

Flemming Thøgersen  

 

Repræsentantskabet godkendte sidste år, at der afsættes en plads i landsstyrelsen til alle partier, 

der er repræsenteret i Folketinget. 
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Ovennævnte blev valgt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 12) VALG AF TO KRITISKE REVISORER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og indstillingen fra Landsstyrelsen af Dora 

Bentsen, København til genvalg og Dorit Myltoft, Fyns kredsen til nyvalg. 

 

Repræsentantskabet godkendte indstillingen. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 13) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS REPRÆSENTANT-

SKABSMØDE 

 

Landsstyrelsen indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde – jubilæumsrepræsentantskabsmødet - 

afholdes LØRDAG DEN 25. MAJ 2019, hvilket repræsentantskabet godkendte. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 14) TEMADRØFTELSE 

a.) Oplæg til temadrøftelse 

Mogens Jensen bød velkommen til Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten, som kom 

med et oplæg under titlen Nordens tid er nu - hvad så? 

Dagfinn Høybråtens PowerPoint præsentation findes på hjemmesiden. 

 

b.) Eventuelt forslag til udtalelse. 

 

Der var ikke fremkommet forslag til udtalelse. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT 

Elisabeth Skautrup gav, som landsformand for Foreningen NORDENs Ungdom, en hilsen til 

repræsentantskabsmødet og fortalte om FNU’s arbejde. 

 

Mogens Jensen takkede dirigenten for veludført hverv og deltagerne for deres konstruktive bidrag.  

Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden, og mødet sluttede med 

fællessang. 

 

 

PJL/pjl 28.05.18 
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Bilag 1 

 

Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde 2018 

Mundtlig årsberetning  

 

Kære venner. 

 

I den forløbne uge har Norden været vært for det niende Clean Energy Ministerial (CEM9) og den tredje 

Mission Innovation (MI3). Her mødtes energiministre fra verdens mest indflydelsesrige lande i 

Øresundregionen om at fremme overgangen til vedvarende energi. 

 

I ugen løb mødtes højtstående repræsentanter fra de fem arktiske kyststater USA, Rusland, Canada, Norge 

og Danmark i Ilulissat i Grønland for at markere tiåret for Ilulissaterklæringen, som startede den 

igangværende proces med samarbejde mellem landene for en fredelig og miljømæssig forsvarlig 

udvikling af Arktis. 

 

I tirsdags mødtes den danske og svenske forsvarsminister i København for at diskutere, hvordan 

forsvarssamarbejdet mellem Danmark og Sverige kan udvikles og forstærkes yderligere i de kommende 

år. Også i Norden udvikles det forsvarspolitiske samarbejde inden for rammen af NORDEFCO. De senere 

år har samarbejdet blandt andet skabt forudsætningerne for et fælles radar-datadelingsprojekt, etableret 

sikker kommunikation mellem de nordiske hovedstæder, lettet adgangen for militære køretøjer til 

hinandens territorier, Alt sammen noget, der ville have været utænkeligt for bare få år siden. 

    

Om en uge mødes Østersøstrategiens 9. årlige Forum, der arrangeres af Estlands udenrigsministerium og 

Det Baltiske Udviklingsforum i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og andre partnere. 700 

deltagere fra regeringer, internationale organisationer, ngo’er, universiteter, lokale og regionale 

myndigheder og virksomheder samles for at drøfte udviklingen og udfordringerne i Østersøregionen. 

 

Jeg nævner det blot for at understrege, at hvis nogen tror, at det nordiske samarbejde er noget vissent og 

gråt og en saga blot, så tror man fejl. Norden og det nordiske samarbejde har ikke været mere vitalt siden 

Dronning Margrete den Førstes Kalmarunion. Det er et dynamisk og fremadrettet samarbejde, som også er 

ved at finde fælles fodslag, når det kommer til den globale dagsorden.  

 

På mødet med verdens energiministre i denne uge, var den nordiske dagsorden at sikre stor 

opmærksomhed på FN’s verdensmål og 2030-dagsordenen. En dagsorden, som de nordiske lande har haft 

stor indflydelse på udformningen af. Samtidig brugte de nordiske lande også lejligheden til at sikre endnu 

større opbakning bag Paris-aftalen om klimaet fra 2015, nu efter at den amerikanske præsident har trukket 

sig ud af aftalen.  

 

Og Norden har behov for at stå sammen. Små lande som de nordiske har behov for at stå sammen i en 

stadig mere globaliseret verden. Hvis vi ikke udnytter fællesskabets potentiale, vil ingen opdage vi er 

tilstede. Små lande vil let kunne blive ført med strømmen i retninger vi ikke selv ønsker. Sammen bliver 

vi i langt højere grad medbestemmende for retningen.  

 

De nordiske lande har et stærkt, fælles potentiale. De værdier vi sammen bygger på, har stor indflydelse 

på samfundsudviklingen langt ud over de nordiske grænser. Vi har haft mulighed for at eksperimentere og 

udvikle vores samfund fra midten af forrige århundrede og fremefter. Norden har sat nye standarder for 

samfundsudviklingen som andre misunder os og beundrer. De nye demokratier i Central- og Østeuropa 

har efter murens fald søgt hjælp i Norden til at opbygge deres demokrati, uddannelse og sociale orden. I 

USA spillede den nordiske sociale velfærdsmodel en stor rolle i den amerikanske præsidentvalgkamp. I 

Frankrig så man også i sidste præsidentvalgkamp på de nordiske modeller for velfærd og arbejdsmarked, 
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og i den nylige tyske valgkamp var vores arbejdsmarkedsmodeller også en del af valgkampen. I Kina ser 

man med misundelse på vores velfærdsmodel og ikke mindst vores klimaløsninger – ja, og jeg kunne 

blive ved.  

 

Det nordiske potentiale for indflydelse strækker sig betydeligt længere, end hvad vores befolkningsandel 

tilskriver os. Eksemplet er stadig en magtfaktor – også i international politik. 

          

Norden har meget at byde på. Vi har vist, at vi kan skabe resultater og udvikle vore samfund så de er 

blevet et forbillede for andre. Vi skal give fællesskabet en chance, ellers taber vi kampen om indholdet. 

Hvis vi tør, er vi ikke længere en ubetydelig prik på det europæiske landkort eller Verdenskortet. Så kan 

vi for alvor være med til at designe det nye årtusindes globale dagsorden, der bygger på forskellighed og 

gensidig respekt og hermed danne grundlaget for en fredelig sameksistens. 

 

Det overrasker mange, at de nordiske landes samlede BNP er verdens 11. største. Så de nordiske 

muligheder er ikke blot ti fugle på taget, men så absolut én i hånden. 

  

Og det spiller en stor rolle, når vi ser på fremtidens globale udfordringer. Store tanker og visioner kan 

være gode nok, men når de samtidig kan underbygges af økonomisk magt, så bliver de svære at komme 

udenom. Når vi skal konkurrere med de ”gamle” økonomier, som USA og Tyskland og de ”nye” 

økonomier, som Kina og Indien, er tiden ikke til snæver tænkning, når vi er et lille land. Vi må sammen 

med ”dem vi normalt sammenligner os med”, skabe en stærkere position. Og det skal vi for vores egen 

skyld, men vi skal det ikke mindst for vores børns og børnebørn skyld. For at skabe en fremtid, som giver 

dem de samme – eller allerhelst endnu bedre – muligheder, end vi selv har haft. 

 

Hvorfor underkender vi alt for ofte den nordiske virkelighed, i stedet for at høste frugterne af et 

samarbejde, der er mere rodfæstet end noget samarbejde, vi ellers deltager i? Et samarbejde, der har mere 

folkelig legitimitet end noget andet samarbejde. Et samarbejde, der er præget af et værdifælleskab, vi ikke 

ser magen til nogen andre steder. 

 

Hvorfor anerkender vi ikke, at vi hver for sig er små lande på den globale scene? Vores eneste mulighed 

for at blive hørt er at stå mere sammen. Hver for sig kan vi ikke høres internationalt, sammen vil vi have 

alle muligheder for at blive både set og hørt. Vores modeller er jo efterspurgte: The Scandinavian Way. 

Ingen af de, der står uden for Norden og ser på vores velfærdsmodel, vores demokratimodel, vores 

innovation og miljøprofil opfatter os som enkelte lande, men ser os som en samlet region. Det skal vi lære 

at udnytte bedre – sammen! 

 

Også indadtil har det forgangne år budt på sejre. Vi har i årevis kæmpet for mere nordisk samarbejde på 

mediefronten. Og for nyligt kunne de nordiske public service-kanaler åbne op for et væsentligt styrket 

nordisk samarbejde i forbindelse med dramaproduktionerne, Vi vil i de kommende år se langt flere 

nordiske samproduktioner på tv. Og endnu bedre: meget tyder på, at det blot er starten på et langt tættere 

samarbejde mellem de nordiske public servicestationer. I en verden, hvor vi bliver tæppebombet af 

amerikanske serier, er det også vigtigt, at vores public service tager alvorligt på sig at levere et alternativ, 

som afspejler vores egen hverdag i vores del af verden. Især når det nu har vist sig, at vi også på den front, 

kan levere en vare, som andre uden for Norden også er interesseret i at vise.  

 

Det nordiske grænsehindringsforum leverer også resultater. Hver uge bliver der en grænsehindring mindre 

mellem de nordiske lande. Det er godt! Vi lever af og med hinanden.  I dag bor 65.000 nordiske 

medborgere i et nordisk land og arbejder i et andet. Tilsammen bidrager de nordiske grænsependlere med 

40 mia. kroner til den nordiske økonomi, samtidig med at landene sparer arbejdsløshedsunderstøttelse i 

milliardklassen. Det er et godt eksempel på, at Norden ikke alene drives af idealisme, men også af sund 

fornuft. 
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Endnu et initiativ fra vores side er at skabe en bedre lovharmonisering i Norden, især når de nordiske 

lande skal implementere EU-lovgivning. Det er tosset, at noget der skal harmoniseres ved forskellig 

fortolkning, kan lede til disharmonisering. Vi skal blive meget bedre til at harmonisere lovgivningerne i 

Norden på områder, hvor vi helt naturligt vil det samme. 

  

Ude i verden er Norden et godt brand. Men på hjemmebanen kniber det lidt. Det nordiske samarbejde får 

ikke den mediebevågenhed, det fortjener. Måske er der for lidt drama, måske for få skandaler. Men 

resultater leveres i en jævn strøm, som jeg indledte med at gøre opmærksom på. Det nordiske samarbejdes 

styrke er dets folkelige legitimitet. Folk elsker Norden. Stadig flere synes, at landene bør øge samarbejdet. 

Det viser den undersøgelse, som blev gennemført i efteråret, og som vi fik et indblik i, da vi sidst mødtes 

til tillidsmandsmødet her i Vejle. Mere end 90 % mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at have et 

nordisk samarbejde, og af disse mener næsten 60 %, at det er meget vigtigt. Kun en procent af 

befolkningen mener, at det nordiske samarbejde slet ikke er vigtigt. Intet andet internationalt samarbejde 

kan måle sig med det. Det er selvfølgelig noget, vi kan være glade for – især fordi vores forening sammen 

med vores nordiske søsterforeninger har en ikke ubetydelig del af æren for, at det forholder sig sådan. 

Men bagsiden af den medalje er, at samarbejdet tages så selvfølgeligt, at de løbende resultater ikke får 

mediemæssig opmærksomhed. Selvfølgelig arbejder vi sammen om miljøpolitikken, selvfølgelig arbejder 

vi sammen om forsvars- og sikkerhedspolitikken, selvfølgelig arbejder vi sammen om Arktis og 

Østersøen, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Men hvis vi ikke gør opmærksom på det, kan den brede 

del af befolkning let forledes til at tro, at der ikke sker noget som helst.  

 

Derfor har vi en stor opgave i hele tiden at gøre opmærksom på, at det nordiske samarbejde er et levende 

samarbejde, hvor der faktisk er ”gang i den”. Vi har på det seneste gjort journalister opmærksom på, at de 

bør ændre frasen: ”dem vi normalt sammenligner os med” og i stedet sige det de mener, nemlig ”når vi 

sammenligner med de andre nordiske lande” – ikke mindst af hensyn til de yngre generationer, som 

måske ikke er opmærksomme på, at det faktisk er det, der menes. Vi må aldrig tage det nordiske 

samarbejde for givet på forhånd. Der er stadig brug for, at vi, der er til stede her i dag og alle vores 

tillidsfolk rundt om i landet, sørger for, at det står klinkende klart for enhver, at vi har samarbejdet, at det 

betyder noget, at vi har opnået flere resultater end nogen andre og at der fortsat er et stort uudnyttet 

potentiale i samarbejdet. 

  

Desværre er alting jo ikke rosenrødt. Lidt malurt skal der i bægeret. Og ugens dårlige nyhed er, at 

Københavns Universitet har besluttet at nedlægge undervisningen i oldislandsk, gammeldansk, moderne 

islandsk og færøsk, fordi fagene ikke lever op til et nyt krav om, at der skal være mindst 30 deltagere på et 

undervisningshold.  De gamle islandske og nordiske håndskrifter, risikerer også at blive flyttet fra 

Københavns Universitet. Det er en skandale! Jeg forstår godt restriktioner, når det gælder antal af 

studerende, men netop på dette felt har vi at gøre med vores egen kulturarv. Rødderne for vores samfund 

og os selv som nordboere. Den går ikke – det må blive en ommer! 

 

Jeg har fra første dag som landsformand for denne fantastiske forening slået til lyd for, at når vi til næste 

år fylder 100 år, så skal det ikke gå stille af. Vi skal bruge anledningen til endnu engang at gøre 

opmærksom på, at vi eksisterer som forening, at vi har bidraget i historien og ikke mindst, at der stadig er 

brug for os og vi har visioner for fremtidens samarbejde – at der stadig er brug for et styrket nordisk 

samarbejde. Jeg håber, at de mange gode skibe, vi nu har sat i søen i forbindelse med jubilæet, også 

kommer ud at sejle. Det har vi brug for, og det mener jeg faktisk også, at vi fortjener. Og hvis vi står 

sammen om opgaven, er jeg sikker på, at jubilæet kan komme til at give genlyd både lokalt, nationalt og 

nordisk. I vil om lidt få en gennemgang af de forskellige ideer, vi arbejder med, og som vi håber, vi får 

den nødvendige støtte til at gennemføre i 2019. 
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Som I kan se i foreningens skriftlige årsberetning, har 2017 været et meget aktivt år. Der er sket meget, og 

vi kan da også glæde os over, at det ikke er gået ud over økonomien, tværtimod. Og aktiviteterne 

fortsætter i 2018 og kulminerer til næste år. Jeg bliver stadig mere imponeret over, hvad den her forening 

formår. Vi svømmer (desværre) ikke i økonomiske og personalemæssige ressourcer, alligevel formår vi 

både i landsforeningen og lokalt at have et højt aktivitetsniveau. Nuvel, vi når ikke i mål med alting, 

sådan skal det også være. Det er dog bedre at have flere ideer end vi kan opfylde, end det modsatte. Vi 

skal, som det gamle kinesiske ordsprog siger ”stile efter stjernerne for at nå trætoppene”. Jeg har været 

ude hos mange af jer i det forgangne år. Hver gang bliver jeg mødt at begejstrede folk rundt omkring. 

Mange af jeres afdelinger har i det forløbne år holdt 75-års jubilæum, men det kan ikke mærkes på jer! I 

holder jer godt! Det er dejligt at se den entusiasme, I lægger for dagen og den store tilslutning, der er til 

jeres arrangementer. Det lover godt, når vi nu alle sammen fylder 100 til næste år. 

 

Norden er simpelthen interessant, relevant, vedkommende og nyttig – og det gælder både det nordiske 

samarbejde og vores egen forening. 

  

Tak for samarbejdet i det forgangne år, tak for jeres engagement, og I skal vide: Det nytter! 

  

 

 

 


