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Kære venner. 

Godt nyt år til jer alle. Vi glæder os til 
samarbejdet i 2011. Vi er inde i en positiv 
periode for den nordiske sag, og Danmark 
har førertrøjen på i Nordisk Råd, hvor 
Henrik Dam Kristensen er præsident i år. Vi 
havde et godt og konstruktivt møde med ham 
på landskontoret i Malmøgade onsdag den 
19. januar.  

Venlig hilsen 
Redaktionen 

Politisk magt tilbage til politikerne 

Nordisk Råd bør koncentrere sig om færre 
sager, og disse bør have direkte relevans for 
Nordens indbyggere. Det kom frem da den 
norske delegation til Nordisk Råd drøftede 
hvordan man kan «ta politikken tilbake» 
under et seminar i Stortinget tirsdag 11. 
januar. Der er nedsat en nordisk 
arbejdsgruppe, som i juni 2011 skal komme 
med forslag til arbejdsprocesserne i det 
nordiske samarbejde, og meget tyder på, at 
man både i Ministerrådet og Rådet vil sikre, at 
embedsværkets magt bliver mindre og 
politikernes magt større.  – Agendaen i 
Nordisk Råd må bringes mer i takt med 
borgernes agenda, sagde Dagfinn Høybråten, 
tidligere præsident i Nordisk Råd og 
initiativtager til debatten om hvordan 
politikerne kan revitalisere det nordiske 
samarbejde. 
Det kan vi kun støtte! 

Samarbejde styrker Norden i verden  

I et nyt debatoplæg om Danmarks fremtidige 
udenrigs- og sikkerhedspolitik står det klart, 
at øget nordisk samarbejde er en af vejene til 
større international gennemslagskraft. Med 
debatoplægget lægger udenrigsminister Lene 
Espersen op til en vigtig diskussion om 
Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik de 
næste 10 år. Oplægget har fået overskriften 
”Kurs mod 2020: Dansk udenrigspolitik i nyt 
farvand”. Det spændende er, at den nordiske 
alliance tænkes ind i dokumentet som et 
vigtigt instrument, når Danmark fremover 
skal varetage sine udenrigs- og sikkerheds-
politiske interesser. Dermed kan der trækkes 
en lige linje til en række analyser og 
rapporter, som i de senere år er udgivet om 
mulighederne for at øge de nordiske landes 
internationale slagkraft via et tættere 
samarbejde. - Vi ser en ny verdensorden 
dukke op, hvor nye aktører får meget ud af at 
stå sammen regionalt, lød det fra Lene 
Espersen, og samme positive signaler sendte 
de øvrige nordiske udenrigsministre.  

Møde mellem præsidenter 

 

Som nævnt blev der holdt topmøde i 
Malmøgade den 19. januar. 19 dage efter at 
Henrik Dam Kristensen overtog 
præsidentposten for Nordisk Råd fandt han 
vej til Foreningen NORDEN, hvor vores 
landsformand Arne Nielsen i 2011 er 
præsident for Foreningerne Nordens Forbund 
(FNF), for at høre vores synspunkter om 
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udviklingen af det nordiske samarbejde. 
Mødet havde specielt fat i områder som 
samarbejdet omkring Arktis, mere nordisk 
samarbejde i forhold til de internationale 
institutioner, Norden er en del af og 
styrkelsen af den politiske debat i Nordisk 
Råd, herunder sikringen af en kortere tid 
mellem beslutning og gennemførelse. 
- Vi skal videre fremad med det nordiske 
samarbejde, og der er et reelt grundlag for, at 
det kan styrkes i de kommende år, sagde 
Henrik Dam Kristensen. 
Arne Nielsen kom med konkrete opfordringer 
til mere nordisk samarbejde på områder som 
grænsehindringer, udenrigs- og sikkerheds-
politik, erhvervspolitik, gebyrsamordning, 
miljøpolitik, transport og uddannelse.  

Valhalla 1 

Valhalla genfortæller myterne fra nordisk 
mytologi, men tegneserien er også et eventyr i 
sig selv. I dette bind kan du blandt andet læse 
om, hvordan det hele begyndte, hvordan 
guderne kom til at se ud, som de gør, og hvor 
Quark kommer fra. Valhalla: Den samlede 

Saga, bind 1-5 indeholder alle historierne fra 
de 15 album i Valhalla-serien, samt et væld af 
ekstramateriale. I hvert bind af sagaen får du 
desuden teksterne til de originale myter. Se 
mere på http://www.saxo.com/dk/item/peter-
madsen-den-samlede-saga-indbundet.aspx  

Valhalla 2 

I begyndelsen var skriget. Ikke ordet, det 
færdige resultat, men skriget, det råstof der 
kan omskabes til ord. Forskellen er enorm. I 
begyndelsen var skriget er et øjenåbnende bud 
på en ny forståelse af vore forfædres 
mytologi. De fleste danskere har en idé om at 
vikingerne inddelte deres verden i godt og 
ondt, aser og jætter, som bekrigede hinanden. 
Det er Snorri Sturlusons 1200-tals Edda der 
ligger til grund for denne opfattelse. Men 
Snorri var kristen og havde en kristen 
dagsorden med sine genfortællinger. Henning 
Kure bevæger sig bag om Snorri og befrier 
de gamle myter for tolkninger der hører et 
andet verdensbillede til. Et verdensbillede 

vikingerne selv måske ikke ville have 
genkendt. I stedet får vi et muligt oldnordisk 
syn på verden og mennesket, der sætter de 
gamle myter i et helt nyt lys. Se mere på 
http://www.saxo.com/dk/item/henning-kure-i-
begyndelsen-var-skriget-haeftet.aspx og 
anmeldelsen i Politiken på 
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_b
oger/ECE1150374/nyt-bud-paa-nordisk-
mytologi-er-en-tiltraengt-kraftindsats/  
 

Kalenderoversigt 

Februar 
24. februar 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
_____________________________________ 

Marts 
2. marts 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
26. marts 
Femte maj Fonden 
Göteborg 
30. marts 
FNF præsidiemøde 
Stockholm 
31. marts 
FNF direktørmøde 
Stockholm 
_____________________________________ 

April 
2. april 
Landsstyrelsesmøde 
København 
_____________________________________ 

Maj 
10. maj 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
28. maj 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Østdanmark 
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