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Kære venner. 

Tak for et godt repræsentantskabsmøde med gode beslutninger. Dejligt at se mange af jer i 

Middelfart, og der var god stemning og en festlig optakt med borgmester, musik og uddeling af 

hædersprisen. 

Landslotteri – nu har vi fået tilladelse efter at Karen Ellemann har været så venlig at stille et 

spørgsmål til Skatteministeren i sagen, hvorefter vi fik tilladelsen fra Spillemyndigheden. Så 

landsstyrelsen har besluttet, at vi holder landslotteri i 2012 i september-oktober. Vi håber, det er en 

god periode, og vi glæder os til at mange af jer vil deltage i salget af lodsedlerne igen i år. Vi er i 

gang med at forny designet på lodsedlen, hvilket flere har ønsket. 

Vi ønsker jer fortsat et godt arbejde med planlægningen af sæsonprogrammet for 2012/13.  

Venlig hilsen 

Redaktionen 

Finsk skovaktivist får nordisk miljøpris 

Nordisk Råds Miljøpris går til miljøaktivisten Olli Manninen for hans arbejde for at bevare Nordens 
skove. På FN's dag for biologisk mangfoldighed vælger Nordisk Råd og de nordiske miljøministre 
at hædre den finske feltbiolog Olli Manninen ved at tildele ham Nordisk Råds Miljøpris. Manninens 
aktiviteter foregår både i Finland, Sverige og Norge. Han har arbejdet for stort set alle Nordens 
miljøorganisationer og blandt andet oprettet webportalen www.nordicforests.org. Han fik 
meddelelsen om prisen i en skov i Värmland, hvor han er i færd med at kortlægge og dokumentere 
fredningsbehovene i de nordiske skove. Det er netop det arbejde, han nu belønnes for, oplyser 
Nordisk Råd i en meddelelse. - Nordisk Råds miljøpris går ikke bare til mig, men til alle dem, som 
brænder for at bevare de nordiske skove. Den frivillige indsats er så vigtig, også for at få politikerne 
til at gøre en større indsats for vores natur, siger Olli Manninen. Prisen og de 350.000 kroner 
uddeles 30. oktober i forbindelse med Nordisk Råds session i Helsinki, hvor også de øvrige 
nordiske priser overrækkes. 

 

 



2 

 

Nordmænd: Så tal dog rent, danskere! 

Mundtlig dansk drukner i utydelige gurglelyde«, skriver en nordmand på den norske tv-station 
NRK's hjemmeside. Og dansk er et svært sprog at forstå, hvis man ikke er vokset op med det, 
skriver Politiken fredag. Det bekræfter en ny norsk undersøgelse om sprog og medievaner i 
Skandinavien. Godt 2.400 nordmænd, svenskere og danskere er blevet spurgt, i hvilken grad de har 
problemer med at forstå hinanden - og samtalen mellem de tre nabolande flyder åbenbart ikke så let. 
Nordmænd forstår svensk, men ikke mundtlig dansk. Svenskerne forstår norsk, men ikke dansk. Og 
danskerne forstår stort set hverken norsk eller svensk, skriver Politiken. Ifølge Sabine Kirchmeier, 
direktør i Dansk Sprognævn, er problemet voksende. De tre sprog bevæger sig simpelt hen længere 
og længere væk fra hinanden. »Sprogforskellene bliver større og større, og der er færre og færre 
mellem de nordiske lande, der forstår hinanden«, siger hun. »Der er sket en udvikling, hvor man 
taler hurtigere og mere utydeligt, forskellige endelser forsvinder, og visse lyde udtales mindre 
distinkt end før«, siger Sabine Kirchmeier til Politiken. Det er især dansk, der er stukket af fra de to 
andre og har udviklet sig i en anden retning. Den danske enegang begyndte dog allerede i 
middelalderen, siger hun. »Svensk og norsk er ligesom stoppet og blevet ved med at have en mere 
distinkt udtale, hvor danskerne er blevet ved med at svække deres udtale eller gøre den mere uskarp. 
Udtalen har udviklet sig mere imod en sænkning af vokalerne og mere blød udtalelse af d'erne og 
mindre skarp udtale af konsonanterne«, siger Sabine Kirchmeier til Politiken.  

Palme-mordet bliver til tv-serie 

Instruktøren bag "Forbrydelsen" står bag serien om det brutale mord på Olof Palme. Mordet på Olof 
Palme ramte Sverige dybt - og chokerede resten af verden. Den 28. februar 1986 blev den svenske 
statsminister Olof Palme skudt i ryggen foran en biograf i Stockholm. Drabet på det 59-årige 
regeringsleder chokerede hele verden, og politiet har siden forsøgt at finde Palmes morder, hvilket 
endnu ikke er lykkedes. Mystikken omkring Olof Palmes mord bliver nu til en tv-serie. Kristoffer 
Nyholm, der er instruktør bag succes-serier som "Forbrydelsen" og "Nikolaj og Julie", er i gang 
med optagelserne til tv-serien. Optagelserne har kørt siden februar og slutter om fem uger.  "Jeg kan 
huske, hvor jeg stod, da Palme blev myrdet, så historien har jeg på sin vis under huden. Jeg kendte 
fortællingen, mærkede tabet og følte mig som en del af den," siger Kristoffer Nyholm til 
Berlingske. "Men samtidig har jeg som dansker en anden distance til mordet. Det er en uforløst og 
traumatisk historie for svenskerne, fordi man jo aldrig har fundet sandheden om mordet," siger han. 
Tv-serien bygger på Leif G.W. Perssons bøger om mordet, og da Nordisk Film har rettighederne til 
Perssons bøger, har de hentet den danske succes-instruktør ind til projektet. "Persson skildrer en tid, 
hvor institutioner som Säpo (det svenske politi red.) var blevet en virksomhed, der fungerede som 
en stat i staten," siger Kristoffer Nyholm. De svenske tv-seere kan se frem til, at se serien omkring 
jul i år, mens der endnu ikke er fastsat en dato for premieren her i landet.  

Kalenderoversigt 
 
Juni 

8. – 10. juni 
Årsmøder i Sydslesvig 

Sydslesvig 

Juli 
Landskontoret holder ferielukket i uge 28, 29 og 30. 
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August 
21. august 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 
29. august 
Forretningsudvalgsmøde 
København 

 

September 
4. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
15. september 
Landsstyrelsesmøde 
København 
 

28. – 30. september 
Nordisk Bogmesse 
Göteborg 
 

Oktober 
6.-7. oktober 
FNF Styreseminar 
Oslo 
29. oktober – 1. november 
Nordisk Råds session 
Helsingfors 

 

November 

TILLIDSMANDSDAGEN 
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 2012 
VEJLE 

Redaktion sluttet 29. maj 2012 


