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Kære venner.  
 
Det er mange år siden, at Nordisk Råds session har fået så meget opmærksomhed som i år. Dels 
fordi der forud for og under sessionen var en livlig debat, dels fordi prisuddelingen fik et boost 
gennem den nordiske tv-transmission. 
Karen Ellemanns kronik i Berlingske forud for Nordisk Råds session i Oslo i sidste uge satte sit 
præg på sessionen. Der er brug for en markant reform af det officielle nordiske samarbejde, som 
i dag er et tidskrævende og tungt system, hvor der skabes for få resultater i forhold til indsatsen. 
Vi skal fremtidssikre nogle mere effektive strukturer. 
Den afgående præsident for Nordisk Råd, Arbejderpartiets Marit Nybakk, giver Karen Ellemann 
ret i en del af kritikken. ”Nordisk Ministerråd er tung og bureaukratisk med 
embedsmandskomiteer, der fungerer som tunge bremseklodser for det politiske arbejde” siger 
hun ifølge det norske NTB, og håber Ellemanns udspil ”bidrager til at reformere Rådet”. Det 
politiske arbejde med at komme med initiativer i den retning er godt i gang. 
Det er nu op til de nordiske samarbejdsministre og Nordisk Råds nyvalgte præsidie at komme 
med konkrete forslag.   
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Nordisk Råds priser 

”Profeterne i Evighedsfjorden” af Kim Leine fik litteraturprisen, ”Jagten” af Thomas Vinterberg fik 
filmprisen, violinisten Pekka Kuusisto fik musikprisen, ”Karikko” af Seita Vuorela og Jani Ikonen 
(ill.) fik børne- og ungdomslitteraturprisen, mens Selina Juul fra bevægelsen Stop Spild Af Mad fik 
miljøprisen. 
For første gang nogensinde blev alle Nordisk Råds 5 priser afsløret og uddelt samtidigt ved Nordisk 
Råds store prisgalla i Operaen i Oslo, og showet blev transmitteret på samtlige public service 
kanaler i Norden. 
Samtlige nominerede var til stede i Operaen i Oslo. Vinderne fik overrakt den nye prisstatuette 
”Nordlys” af sidste års vindere, og den nye børne- og ungdomslitteraturpris blev overrakt af den 
svenske kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Nordisk Råds priser er på 350.000 danske kroner 
og uddeles i forbindelse med Nordisk Råds session i Oslo. 



 

Ny hjemmeside om Arktis 

Nordisk Ministerråds institution for samarbejdet i Nordatlanten, NORA, har lanceret en ny 
hjemmeside med økonomiske og politiske nyheder, statistik og markedsdata fra Grønland, Island, 
Færøerne og Kystnorge: NORA REGION TRENDS. Se http://www.noraregiontrends.org/.  

Nye farver på gamle myter 

Vikingeskibsmuseet åbnede en ny udstilling om de nordiske guder, hvor tegneren Peter Madsen 
leverer hovedbidraget. De fleste kender myterne om de nordiske guder Odin, Thor og Loke, og nu 
vil Vikingeskibsmuseet have kendskabet udbredt til endnu flere danskere med udstillingen 
’Valhalla’, som åbner i søndag d. 3. november. Her vises en række af tegneserietegneren Peter 
Madsens nutidige tolkninger af guderne, som bliver ledsaget af vikingernes egne fortællinger om 
guderne. Ifølge museumsleder, Louise K. Henriksen, håber Vikingeskibsmuseet, at de besøgende 
vil opleve et sammenspil mellem de gamle arkæologiske ting, museet viser, og så den mere 
moderne tolkning af vikingetiden. »Peter Madsens måde at fortælle historien om de gamle myter er 
et rigtig godt modspil til de historisk, faktuelle ting, vi normalt viser på Vikingeskibsmuseet,« siger 
hun og understreger, at tegningerne tager udgangspunkt i virkeligheden. »Han har lavet en stor og 
fyldestgørende research i historiebøgerne, så hans fortællinger er veldokumenterede.« Se mere på 
Vikingeskibsmuseets hjemmeside http://www.vikingeskibsmuseet.dk/.  

Kalenderoversigt

November 
4. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
11. – 15. november 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
16. november 
Tillidsmandsdag 
Vejle 
19. november 
FNF direktørmøde 
København 
25. november 
Uddannelsesudvalget 
Brande 
25. november 
Landsstyrelsesmøde 
Odense 
December 
16. december 
Forretningsudvalgsmøde 
København 

2014 
Februar 
8. februar 
Danmark-Norge 1814 
Hindsgavl Slot, Middelfart 
Marts 
22. marts 
Landsstyrelsesmøde 
København 
23. marts 
Nordens Dag 
Hele Norden 
Maj 
10. maj 
Repræsentantskabsmøde 
Odense 
24. maj 
Landsstyrelsesmøde med konstitueringer 
Middelfart 
September/oktober 
Landslotteri 
Hele landet 
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