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Kære venner. 

Mandag den 12. november starter Nordisk Biblioteksuge. Vi håber rigtigt mange af jer, har 
udnyttet denne begivenhed til lokal markering. Det er en dejlig, traditionsrig nordisk 
manifestation og det giver en ekstra dimension at tænke på, at der overalt i Norden på samme 
tidspunkt sidder mennesker i tusindvis og hører den samme tekst blive læst op. Vores 
lokalafdelingsformand på Midtfyn, Tom Warren, har været så venlig at producere en beskrivelse 
af romanens handling, som kan findes på vores hjemmeside.   
Ellers glæder vi os til at se mange af jer til vor Tillidsmandsdag i Vejle. 

Venligste hilsner 
 
Redaktionen  

Bertel Haarder skriver kronik i Politiken om Ny nordisk Skole 

”Hvis der er fællestræk ved de nordiske skoler, som kan forklare, hvorfor vore nordiske samfund 
klarer sig så forbløffende godt – og hvorfor vore borgere er så overraskende tilfredse med deres liv 
– så lad os få fokus på det og fremelske det. Det bliver i stigende grad bemærket i udlandet, at de 
fem nordiske lande næsten altid ligger blandt de ti bedste, uanset hvad der måles. Det er et aktiv, 
som landene bør videreudvikle i fællesskab.” skriver Bertel Haarder bl.a. Læs hele kronikken på 
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1768134/ro-i-klassevaerelset/.  

Landsformanden skriver til Minister for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser Morten Østergaard 

Foreningen NORDEN er dybt bekymret over regeringens påtænkte kraftige beskæringer i 
bevillingen til de danske lektorater ved udenlandske universiteter. Vi er selvsagt i særlig grad 
bekymrede over nedskæringen på de nordiske lektorater, og vi vil bede om, at du vil være med til at 
begrænse skadevirkningerne. Jeg ved, at I har fået klare tilkendegivelser fra Lektoratsudvalget og 
fra flere andre, blandt andre ambassadør Uffe Andreasen, og jeg vil blot udtrykke min fulde støtte 
til deres argumentation og dermed til at bevillingen til udlandslektoraterne opretholdes i hidtidigt 
omfang.  

Den danske folkesjæl – foredrag/musik 

Vi – De Islandske Skjalde – ønsker at holde et arrangement med fortællinger om, hvordan islandske 
skjalde, sweaters og sagaer gennem tiderne har bidraget til den danske selvforståelse. For mens 
tyske adelsmænd, hollandske købmænd og engelske popmusikere har truet de ædle kvinder, skønne 



møer, mænd og raske svende på identiteten – mens Jensdatter blev til Jensen, Helles torp til 
Hellerup og solens dag til søndag – rejste den islandske gejser sig op som Den Lille Havfrues 
nordiske åndehul. Det et arrangement, hvor vi – musikerne, foredragsholderne, brødrene og de 
’afsides boende og uregerlige barbarer’ (som danskerkongen Erik af Pommern kaldte islændingene i 
1400-tallet) Arnar og Dadi Halldorsson – synger, nynner, viser og fortæller i ramme alvor om 
vulkanøens vigtige andel i den danske folkesjæl. Arrangementet består 50/50 af fortællinger og 
levende folkelig, islandsk musik. Varighed: cirka 2 timer med pause. Pris: 3.500 +kørsel (Aalborg). 
Kontakt: Dadi Halldorsson (mobil 4022 9945) eller mail skjalde@gmail.com. 

Ny bog til Tillidsfolk: NORDISK BAGEBOG 

Sikre vindere til morgen, middag og kaffebord. Miisa Mink er finne og har samlet disse opskrifter! 
Bogen er med flotte fotos af retterne og kagerne. Bogen er oversat til dansk og kan købes i Føtex og 
Bilka (Dansk Supermarked) for 75,00 kr. Viden om, hvor maden kommer fra og hvordan man skal 
håndtere friske ingredienser, er hjertet i nordisk madlavning. Vi forsøger at bruge ingredienser 
direkte fra naturen, når det overhovedet er muligt, enten friskfanget eller friskplukket. Et typisk 
nordisk måltid kan indeholde en suppe med vilde svampe til forret med rugbrød eller fladbrød til, 
efterfulgt af frisk fisk serveret med årstidens grønsager og kartofler samt mere brød. Til dessert ofte 
boller, kage eller tærte til kaffen efter måltidet. (Tak til Merete Riber for dette indslag). 

Sven Havsteen-Mikkelsen 100 år i 2012 

Under denne overskrift har 9 museer eller institutioner gået sammen om at fejre en stor nordisk 
kunstner i anledning af hans 100 års dag. Havsteen-Mikkelsen var en fremragende træsnitkunstner 
og tegner, og han illustrerede adskillige bogværker. Havsteen-Mikkelsen illustrerede bl.a. Martin A. 
Hansens "Orm og Tyr", "Rejse på Island", "Løgneren". Havsteen-Mikkelsen opfattes af mange som 
nordbo og et ikon for det nordiske, og han udtrykker med sine malerier og tegninger, træsnit og 
litografier en nordisk længsel som deles af mange mennesker i en moderne verden. Denne særlige 
søgen efter "oprindelighed" og "autenticitet" i nordiske landskaber er blevet belyst i bogudgivelser 
ved Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: "Nordisk længsel - møde med folkekulturen i Sven 
Havsteen-Mikkelsen rejsedagbøger og billedverden". Sven Havsteen-Mikkelsen har været og har 
malet fra, Norge, Island, Finland og ikke mindst på Færøerne hvor han malede de mest fantastiske 
landskaber, mange af disse malerier findes på Schäffergården, Gentofte. Det skal nævnes, at der 
blandt de 9 museer og institutioner er der Sven Havsteen-Mikkelsen udstillinger i Ribe 
Kunstmuseum, Ribe, Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Sophieholm, Lyngby, Ærø Museum, 
Ærø og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig (der har modtaget Foreningens NORDENs Hæderspris 
for netop en del nordiske udstillinger). (Endnu en tak til Merete – vi er kun glade for at modtage 
bidrag til Tillidsmandsinfo). 

Kalenderoversigt

28. – 29. oktober 
FNF præsidiemøde 
Helsingfors 
29. oktober – 1. november 
Nordisk Råds session 
Helsingfors 
30. oktober 
FNF direktørmøde 
Helsingfors 

 
November 
7. november 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
12. – 18. november 
Skumringstid og Morgengry 
Hele Norden 
 



13. november  
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
17. november 2012 
Tillidsmandsdagen 
Vejle 
19. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
Købehavn 
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