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1814                   To Lande, én historie                     2014 

Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre 
 

I en verden, hvor vi knytter bekendtskaber på tværs af store afstande og 
kulturelle skel, er båndet mellem Norge og Danmark et særlig tæt familiebånd. 
Nordmænd og danskere er historisk set hinandens nærmeste nationale 
slægtninge. Vores sprog har forskellig klang, men ordene kender vi; vi spejler os i 
hinandens sange, kunst og litteratur, og vi genkender os selv i hinandens syn på 
verden. Som alle familier deler vi sejre og nederlag, og vi inspirerer hinanden til at 
udvikle det samfund, vi drømmer om. 
 Året 2014 er en milepæl i Danmark og Norges fælles historie. Her 
markerer Norge 200-året for landets første frie forfatning, Eidsvollgrundloven, der 
målt med datidens målestok var verdens mest moderne. Samtidig var året 1814 
det år, hvor Danmark og Norge blev adskilt efter 434 års national sameksistens. 
De store skridt, der blev taget på Eidsvoll, satte aftryk i det danske samfund. 
Historien om det norske demokratis fødsel er også historien om fællesskabet 
mellem to lande og to folk. Dengang  som nu inspirerer danskere og nordmænd 
hinanden til at udvikle og forbedre et moderne nordisk folkestyre i et globalt 
samfund. 
 Når Norge og Danmark i 2014 fejrer 200-året for den norske grundlov, 
har både danskere og nordmænd grund til at feste. Begivenheden giver 
anledning til at dyrke de rødder, vi er fælles om, og markere vores slægtskab og 
samhørighed. Som enhver anden familie samles vi i 2014 om at dele erfaringer 
og perspektiver på den verden, vi lever i. De nationale bånd mellem vores to 
lande blev kappet i 1814, men vores fælles historie knytter stadig vores liv og 
samfund tæt sammen. Vores fælles værdier danner hver dag grundlag for de 
tætte forbindelser, der giver os muligheden for et endnu tættere samarbejde i 
morgen. Det er det, vi fejrer i 2014. 
 

Udsendt af Folketinget i samarbejde med den norske ambassade og Stortinget. 

Nordisk folkemusik  

 

Torsdag den 20. februar  kl. 19.00 
 
 

Norske Nanna-Beth Konglevoll og svenske Maria Franzèn 
er folkemusikere, som vil fortælle om den nordiske 
folkemusik og dens særpræg og fremføre musikken på 
mange forskellige instrumenter. Vi kommer til at høre om 
musikkens særlige klange, herunder ”ku-kald”, og vi skal 
selv synge med. Se videre på side 2. 
 
 

Efter foredraget holdes ordinær generalforsamling. 
Læs indkaldelsen side 2. 
 

Det foregår i 
Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28 
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50. 

Hvervekampagne 
MEDLEM find MEDLEM! 

Skaf nye medlemmer! Gør foreningen stærkere! 
Få en hvervegave for din indsats! Se blad 2013:3. 

 

1814 
Skilsmissen mellem  
Danmark og Norge 

 
 

Tirsdag den 28. januar kl. 19.00 
 

Historiker Rasmus Glenthøj fra Syddansk Universitet fortæller om 
Danmarks katastrofale nederlag i 1814, som ledte til, at Frederik VI måtte 
afgive Norge til Sverige. Vi skal høre om baggrunden for nederlaget og 
om, hvorledes krigen påvirkede alle sider af samfundet i den dansk-
norske stat.   Se videre på side 2. 
 

Det foregår i 
Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28 
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50. 
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Siden sidst … 
 

Vandet er 
vores mark 
Torsdag den 7. 
nov. havde vi 
besøg af 
Eleonora 
Jacobsen fra 

Sermersooq kommune. Hun holdt et fint, 
meget personligt båret foredrag om 
grønlændernes afhængighed af og 
kærlighed til havet. Vi fik genfortalt 
myten om havets moder. Vi var 33 
tilhørere.  

 

Kommende 
arrangementer 
 
 

Fredag den 21. marts kl. 18 er der 
Nordisk Gæstebud på Lindegården. 
Den nordiske mad og den musikalske 
underholdning er ved at være på 
plads. 
 

Torsdag den 3. april 
Generalforsamling i Københavns 
omegns kreds. Program kommer i 
næste nummer af bladet. 
 

Lørdag den 24. maj. Bustur til Skåne. 
OBS! Datoen ændret i forhold til 
foregående blad. - Detaljeret program 
og oplysning om tilmelding kommer i 
næste nummer af bladet. Nordisk folkemusik 

 

Folkesang og -musik overføres fra mund 
til øre til forskel fra klassisk musik. 
Fortællinger og melodier vandrede i 
gamle dage fra egn til egn sammen med 
spillemænd og sangere. Derfor er der 
mange sagn og myter knyttet  til 
folkemusikken, bl.a troen på overnaturlige 
magter i naturen.  
    Norske Nanna-Beth Konglevoll og 
svenske Maria Franzèn er meget 
engagerede i arbejdet med folkemusik fra 
deres hjemlande og fra  Danmark. 
De vil vise typiske træk ved ny og 
gammel folkemusik og vil komme rundt 
om den særlige tonalitet i den ældre 
musik. Musikken var en naturlig del af 
arbejde og fornøjelse. De vil fx 
demonstrere, hvordan man har kaldt på 
køerne i bjergene ved hjælp af den 
sangteknik, som kaldes "kula” på svensk. 
(dansk "ku-kald").   
   Maria spiller keltisk harpe, guitar og 
bouzouki, mens Nanna-Beth behersker 
blokfløjter og klarinet. De er begge to 
sangere og kan begge spille klaver og 
slaginstrumenter. De medbringer et 
udvalg af deres instrumenterne til 
koncertforedraget. 

1814   
  

               Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malstrøm 
 med Københavns Bombardement i 1807, blev Danmark og Norge efter 
 stormagternes vilje skilt fra hinanden i 1814. Rasmus Glenthøj vil forklare, 
 hvordan bruddet påvirkede de to lande, hvis kulturer, identiteter og eliter var 
fundamentalt formet af mere end 400 år i et fællesskab: Hvad betød det at være 
norsk og dansk før og efter 1814 - og hvordan var de stærke bånd på tværs af 
Skagerrak fortsat med til at forme den nationale identitet i begge lande. Skilsmissen 
betød i begge lande et afgørende skridt på vejen bort fra 1700-tallets 
statspatriotisme og hen imod 1800-tallets nationalisme. 
 Vor gæst har skrevet talrige publikationer, herunder PhD-afhandling, om 
den norsk-danske historie før og efter 1814. Han påpeger i sit arbejde, at 1814 er af 
nok så stor betydning som 1864 for Danmarks overgang fra stormagt til småstater. 
Rasmus Glenthøj er  medarrangør af folketingets arrangementer i forbindelsen med 
1814-markeringen. 

Ordinær  
generalforsamling 
i Foreningen NORDENs  

lokalafdeling i  
Lyngby-Taarbæk kommune 

afholdes i Bibliotekssalen 
torsdag den 20. feb. ca. kl. 21 

(efter musikforedraget) 
 

Dagsorden efter vedtægterne. 
 

Formand Hanne Ekstrand aflægger 
beretning til et lysbilledshow over 
årets gang i foreningen, og 
bogholderen gennemgår årets 
regnskab. 

Hanne Ekstrand, Anders 
Nielsen og Monica Munch er på 
valg og er villige til genvalg.  

Eventuelle forslag fra 
medlemmerne til behandling på 
generalforsamlingen skal 
fremsendes skriftligt til formanden 
senest den 12. februar.  

Foreningen byder på kaffe og  
vafler efter norsk opskrift.    

 

Skumringsaftenen mandag 11. nov. 
38 deltagere sang med på de nordiske 
sange og hørte Karsten Pharao læse en 
hjertegribende passage fra Terje Vesaas’ 
”Isslottet”. 

Landsforeningens 
tillidsmandsmøde blev 
afholdt lørdag den 16. 
nov. i Spinderihallerne i 
Vejle. Hanne Ekstrand 
og Anders Nielsen 
deltog. Vi hørte vor 
landsformand Karen 
Ellemann forklare det 
forslag, som hun havde 
fremsat om at nedlægge 
Nordisk Råd. Det var 
ment som en provokation for at 
effektivisere rådets arbejde, og det 
havde allerede haft en god virkning. 


