Den gamle danske jul er ikke dansk
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Kære venner.
Tak til jer alle for indsatsen i 2011. Det har
været et godt år for det nordiske samarbejde
og for Foreningen NORDEN. Det nordiske
samarbejde er kommet på den politiske
dagsorden og mange nye initiativer er i
støbeskeen. Det lover godt for 2012. Og alle
initiativer er nogle, som Foreningen
NORDEN står fadder til. I mange år har
politikerne trukket på skuldrene af vores
nordiske ideer, men nu er de efterspurgte.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt
nyt år, og vi glæder os til at fortsætte det gode
samarbejde i 2012.
Venligste hilsner
Redaktionen
Møde med Manu Saren
Den nordiske samarbejdsminister Manu Saren
var på besøg på landskontoret den 29.
november. Landsformanden og
samarbejdsministeren havde sammen med
deres administrative medarbejdere et godt og
konstruktivt møde. Ministeren viste stor
interesse for foreningen og det nordiske
samarbejde. Manu Saren var tydeligt
imponeret over foreningens store
medlemsopbakning. Mødet er allerede fulgt
op at embedsværket.

Ikke meget omkring den "gode gamle danske
jul" er hverken gammelt eller danske
traditioner. Det er med juletræet, som det er
med de fleste andre af vores '"danske"
juletraditioner: De er importeret fra udlandet.
Eller som museumsinspektør Jens Ingvordsen
fra Den Gamle By i Aarhus formulerer det i
Dagbladet Information: »Vores gamle danske
jul er hverken særlig gammel eller særlig
dansk. Faktisk er der meget lidt dansk over
den jul, vi snart skal til at fejre.« Alligevel
lever forestillingen om de gamle danske
juletraditioner videre i vores kollektive
bevidsthed. Den jul, vi kender i dag, er ikke
mere end 150 år gammel. I årene 1810 til
1850 skabte dannede borgere og
fremtrædende kirkefolk i forening en ny
tradition, bygget på julens kristne budskab,
med inddragelse af nationale følelser og
elementer fra folketroen, og med børnene
anbragt i centrum omkring det tyskimporterede juletræ. Inspirationen var
international, og ritualerne hentet fra
nabolandene omkring os. Glögg, luciaoptog,
halmbuk og julestjerner er alle svenske
opfindelser. Et af de få særligt danske ritualer
er faktisk den nationalistiske julepynt, som
især blev populær i årene efter 1864, hvor
Danmark led sit svidende nederlag til
tyskerne og måtte afstå en femtedel af sit
territorium. Når vi i dag hænger trommer,
trompeter og dannebrogsflag på juletræet, kan
det således føres direkte tilbage til de
nationalistiske strømninger, der blussede op
efter 1864 og senere blev bestyrket efter
afstemningen om Sønderjyllands
tilhørsforhold i 1920.
De nominerede til Nordisk Råds
Litteraturpris 2012
De nationale medlemmer af
Bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds
Litteraturpris har nomineret værkerne til
Nordisk Råds Litteraturpris 2012. De
nominerede kan ses på
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/de1

nominerede-til-nordisk-raads-litteraturpris2012

regne med at se Skotland som et fuldgyldigt
medlem af Nordisk Råd inden for en
overskuelig fremtid.

Norge mangler smør til jul
Kalenderoversigt
I Norge er der mangel på smør. Norge har
bedt om hjælp til julebagningen, men det har
været så som så med opbakningen. Store
afgifter har tidligere holdt andre ude af det
norske marked, og da afgifterne kun holdes
ude i en kort stund, har de andre nordiske
smørproducenter holdt sig fra en kortvarig
eksport. Også Island blev spurgt. Da Island
bad om norsk støtte i forbindelse med den
økonomiske krise, sagde den norske
statsminister, at norske penge var for det
norske folk. Svaret fra Island på smørkrisen
var derfor, at islandsk smør var for det
islandske folk.
Skotterne vil med i Norden
Det skotske regeringsparti planlægger en
folkeafstemning om løsrivelse i løbet af de
næste år. En løsrivelse fra Storbritannien har
længe været en mærkesag for regeringsleder
Alex Salmond, der har lovet skotterne en
folkeafstemning senest i 2014. Der er mange
områder, hvor Skotland har mere tilfælles
med især danskere og nordmænd end
England, siger Angus Robertson,
udenrigspolitiske talsmand for
regeringspartiet SNP (Scottish National
Party). Meningsmålingerne viser, at ca. 32
procent af vælgerne er parat til at kappe den
tætte forbindelse til London. Men det tal
bliver næsten fordoblet, hvis regeringspartiet
kan overbevise vælgerne om, at Skotland kan
klare sig bedre økonomisk uden at være en
del af Storbritannien. Et af de argumenter, der
skal overbevise dem, er blandt andet, at
Skotland skal omlægges efter skandinavisk
model og regeringsleder Alex Salmond har
længe talt om »den nordiske succesmodel.
Nordisk Råd er venligt stemt over for
skotternes skandinaviske entusiasme, siger
international seniorrådgiver Torkil Sørensen.
Men ifølge Torkil Sørensen skal man ikke
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